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கைலஞர்	மைறந் 	இரண் 	மாதங்கள்	ஆகப்	ேபாகின்றன.	தமிழ்	சஞ்சிைககள்
தல்	ஆங்கில	இதழ்கள்	வைர	அவ க்கான	சிறப்பிதழ்கைள	ெவளியிட் 	விட்டன

(அவற்றில்	உயிர்ைம	மற் ம்	Frontline	இதழ்கள்	ெவளியிட்டைவ	எனக் ப்
பி த்தி ந்தன.)	அப்ப யான	சிறப் 	மலர்கள்	ேபசத்	தயங்கிய	அல்ல 	ேலசாய்
மட் ேம	ெதாட் க்	கடந்த	விஷயம்	கைலஞரின்	எ த்தா ைம	பற்றிய .
அதிகபட்சம்	அவர்கள்	ேபசிய 	கைலஞரின்	திைரப்படப்பங்களிப் கள்	 றித்
மட் ம்	(அ ம்	எம்ஜிஆர்	-	சிவாஜி	காலத்ேதா 	 த் க்	ெகாள்வார்கள்).
அதனால்	அவர 	எ த் க்கைள	மட் ேம	 ன்ைவத் 	ஒ 	சிறப்பிதழ்
ெகாணரேவண் ம்	என்ற	உந் தல்	எ ந்த .	அவர்	அரசியல்வாதியாகேவா
தலைமச்சராகேவா	ஆகவில்ைல	என்றா ம்	எ த் 	 கத் க்காக	மட் ேம

இத்தைகய	சிறப்பிதழ்கள்	ெவளியிடப்பட	ேவண் ய	த தி	வாய்ந்தவர்	என்பைதேய
இம் யற்சியின்	 லம்	உணர்த்த	வி ம் கிேறன்.	ஆக,	இ 	அசலான	‘கைலஞர்’
சிறப்பிதழ்!
	
கைலஞர்	பத் 	லட்சம்	பக்கங்க க் 	ேமல்	எ தி	இ க்கிறார்	என்கிறார்கள்.
அவர 	 க்கிய	இலக்கியப்	பங்களிப் களாக	5	விஷயங்கைளப்	பார்க்கிேறன்:	1)
தி க் றள்,	பிற	சங்க	இலக்கியங்கள்,	ெதால்காப்பியம்	ேபான்ற	பழந்தமிழ்
ல்க க் 	அவர்	எ திய	உைர	 ல்கள்	2)	சங்க	இலக்கியங்களின்	பாணியில்

அவர்	எ திய	அழகான		வசன	கவிைதகள்	(உதா:	மீைச	 ைளத்த	வயதில்)	3)
வாய்ெமாழிக்	கைதப்பாடல்களாக	மட் ேம	எஞ்சியி ந்த	உள் ர்	வீரர்கைள
பிரம்மாண்ட	நாயகர்களாக		மீண்ெட ச்	ெசய்த	வரலாற் 	நாவல்கள்	4)	தமிழக
வரலாற்ைறேய	 க் ெவட்டாகக்	காண்பித்த	அவர 	விரிவான	 யசரிைதகள்	5)
எண்ப கள்	வைரயிலான	அவர 	திைரப்படப்	பங்களிப் கள்,	 றிப்பாய்
ெந ப்பாய்ப்	ெபாழிந்த		வசனங்கள்.
	
கவனித்தால்	ெதரி ம்,	இதில்	நான்	எங் ம்	அவைர	அரசியல்	பைடப்பாளி	என்ேறா,
திராவிட	எ த்தாளர்	என்ேறா	 க்கி	விடவில்ைல.	இன் ம்	ெசால்லப்	ேபானால்
அவ்வைடயாளத்ைதக்	 ட	அளிக்கவில்ைல.	அதாவ 	உள்ளடக்கத்தின்	அரசியல்
சாய் 	அல்ல 	சாைய	எ 	என்பைதத்	தாண் 	ெபா வாகேவ	ஒ
பைடப்பா ைமயாக	உயர்ந் 	நிற்கிறார்	கைலஞர்.	இச்சிறப்பிதழ்	அைதத்	தான்
தர க டன்	ேப கிற .
	



நான்	திட்டமிட்டதில்	ஒ 	ப திைய	மட் ேம	ெசய்ய	 ந்தி க்கிற 	என்றா ம்
சில	தனித் வமான	கட் ைரகள்	இவ்விதைழ	அலங்கரித்தி க்கின்றன.
(திைரப்படங்கள்	தாண் ம்)	கைலஞர்	 க்கியமான	எ த்தாளர்	என்ற
உண்ைமையக்	கணிசமாேனா க் 	உணர்த்தி	விட்டால்	இதழ்	ெஜயித்ததாக
அர்த்தம்.
	
‘தமிழ்’	மின்னிதழ்	இ கா ம்	எ த்தாளர்கைளேய	 ன்ைவத் 	வந்தி க்கிற ,
அரசியல்வாதிகைளேயா,	ஆட்சியாளர்கைளேயா	அல்ல	என்ப ம்	கைலஞரின்
எ த் வன்ைம	என்கிற		 கத்ைத	மட் ம்	எ த் க்	ெகாண் 	ேபசியி ப்பதற்
ஒ 	காரணம்.	அரசியல்	கட் ைரகள்	இடம்	ெபற்றா ம்	பிரதானமாய்	கைல	-
இலக்கிய	இதழாகேவ	‘தமிழ்’	ெதாட ம்.	தமிழ்	பற்றி	கைலஞர்	எ தி	இ க் ம்
ஒ 	பத்தி	இங்ேக:
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(‘மீைச	 ைளத்த	வயதில்’	ெதா ப்பிலி ந் ,	1953)	
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வசந்தகால	மைழ
ைடயின்	கீேழ	உலாவியப

காமிக்ஸ்	 த்தகக்	கைடயில்	நான்.
	
	
9
பவளமல்லி	வி கிற
நள்ளிரவின்
ேபேராைசயின்	ேமல்.
	
10
டலங்கா ம்
த்தனா ம்
கவனமாக	இ .
	
11
பாழைடந்த	 ளிர்காலத்	தனிைம
ஒ 	 க்கிராமத்ைதக்	கடக்ைகயில்
நாயின்	 ைரப்ெபாலி.
	
12
இளஞ் டான	மைழ
வ கிற
ெவற் 	 ள்ைள.
	
13
உ கி	ெநகிழ்ந்த	 ளத்தில்
ஓர்	இறால்	நகர்கிற
பைழய	பாசியின்	இைடேய.
	
14
அந்தி	ெவளிச்சத்தில்	நிலா



ஒ 	ெகாத் ப்	 விதழ்கள்	வி கின்றன
ேசலாப்பழ*	மரத்திலி ந் .
	
15
பைழய	 ளம்
தைலகீழாக	மிதக்கிற
சில்வண் ன்	ஓட் ன்	மீ .
	
16
நான்	ேபாகிேறன்
நீ	இ க்கிறாய்
நம்மிைடேய	இரண் 	இைல திர்	காலங்கள்.
	
17
என்	மீ 	ஒ 	பனித் ளி
கிடந்தைதப்	ேபால்	உணர்ந்ேதன்
ப க்ைகயில்	கிடந்தப .
18
கறிகாய்ப்	 க்கள்	மலர்ந் 	கிடக்கின்றன
ஆனால்	இங்ேக	பா ங்கள்
சளி	பி த்த	ஒ 	 த்தன்	சாகக்	கிடக்கிறான்.
	
*	 பா	(Tsukuba)	-	ஒ 	ஜப்பானிய	நகரம்
*	பேகாடா	(Pagoda)	-	பல	அ க் கள்	ெகாண்ட	 னித	ேகா ரம்
*	சீைமப்	பனிச்ைச	-	ெபர்சிமான்	(Persimmon)	-	உண்ணக்	 ய	ஒ 	வைகப்	பழம்
*	ேஹார் -ஜி*	(Hōryū-ji)	-	ஒ 	 த்தர்	ேகாயில்	
*	ேசலாப்பழம்	-	ெசர்ரி	(Cherry)	-	உண்ணக்	 ய	ஒ 	வைகச்	சிவந்த	பழம்
	

		



		
	
றிப் கள்:
1.	 மசாஓகா	ஷிகி	34	வயதில்	காச	ேநாயால்	இறந்த	4ம்	தைல ைற

ஜப்பானிய	ைஹக் 	கவிஞர்.
2.	 ஷிகி	என்றால்	ஜப்பானிய	ெமாழியில்	 யில்	என் 	அர்த்தம்.	ஷிகி	காச

ேநாயால்	ரத்தம்	கக்க	இ வார்.	 யில்	பா ம்	ெபா 	ரத்தம்	கக் ம்
என	ஒ 	நம்பிக்ைக	ஜப்பானில்	இ ந்த .



3.	 ஜப்பானிய	ைஹக் 	கவிஞர்களில்	பாேஷாைவ	விமர்சனம்	ெசய்
சாைன	 சித்தவர்	ஷிகி.

	
***
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2014.	ெபங்க ர்.
	
“…”
																																																																											
“அேடய்…”
	
“…”
	
“ஸாரிடா…”
	
“…”
	
“இப்ப	எ க் 	 ஞ்சியத்	 க்கி	ெவச்சிட் 	இ க்க?”
	
“…”
	
“எனக் 	எப்ப ேம	ஆைசதான்.	ேநத் 	ஓசி	ட்ரீட் 	சபலப்பட் 	ஷாட்ஸ்	ேவற
ஓவரா	ேபாச் .	இல்லனா	ேபசாமத்	 ங்கி ப்ேபன்.	ஸாரிடா…”
	
“…”
	
நீ ம்தாேன…	ேடய்…	ஹாப்பியா	இ ந்தியா?”
	
“…”
	
“எல்லாம்	உல்ட்டாவா	இ க் .	நான்	சந்ேதாஷமா	இ க்ேகன்.	நீ	பி க்கிட்
இ க்க.	ேடய்…	ெதன்ன…	ேட…	அ தி ேவன்டா…	ஏேதா	உன்ைன	ேரப்
பண்ணின	ஃபீல்	ஆ …	ச்ைச,	ஓட்ட	வண் …”
	
“…”
	



“ெசாகமா	இ க்க ம்னா	இங்க	இ .	ேசாகமா	இ க்க ம்னா	உன்	 க்ேக
ஓ .	நானாச் ம்	ெநனச் 	ெநனச் 	சிரிச் க்கிட் 	சந்ேதாஷமா	இ ப்ேபன்.
எனக் க்	ேகாவம்	வந்தி ம்	ெதன்ன…”
	
“சரண்,	உன்	வீட் ல	ெசால்லிறியா?”
	
“என்	வீட் லயா?	ேடய்,	எ க் டா	 ைடக்	ெக த் 	 ட் ச்	ெச ராக் ற?”
	
“…”
	
“இங்க	வாேயன்.	என்	 ட் ப்ைபயன்	என்ன	பண்றான்?	எட் ப்	பாக் றான்.	ஹிஹி.”
	
“ப்ச்.	ெவைளயாடாத .	இத்தைன	நாள்	ேவற.	ேநத்திக் 	அப் றம்…	ஒ
ப்ேராட்ெடக் ம்	இல்ல.	நீ	இ க்கிேய…	ப்ளீஸ்,	ஊ க் 	நா ம்	வேரன்.	வீட்ல
ெசால்லி	ஒ 	தாலிையக்கட் 	 ட் ட் 	வந் ேறன்…”
	
“மிஸ்டர்	ெதன்னவன்,	நீங்க	என்னிக் 	என்	ஊைர,	 ம்பத்ைதப்	 ரிஞ் க்க
ேபாறீங்கேளா!	அங்கலாம்	நீங்க	எப்ப ம்	என்ட்ரி	 க்கேவ	 யா .”
	
“…”
	
“ேபான	வாரம்	 ட	ெபரிம்மா	பணெமாைடல	ேவற	ஆ ங்க க் 	ஏேதா	ெநலம்
வித் ட்டாங்கன் 	ெபரிய	பஞ்சாயத் .	ஊ க் ள்ள	இ க்கற
ெநலத்ைதெயல்லாம்	ேவற	ஆ ங்க	யா க் ம்	விக்க	 டா .	மீறி

த் ட்டாங்கன் 	வி ய	வி ய	பஞ்சாயத் ப்	ேபசி,	‘ ஷ ம்	இல்ல	நீயா
காப்பாத் ற’ன் 	ெபரிம்மாைவப்	 ச் க்	கத்தி,	ெமப்பா	ஆ க் க்	ெகாஞ்சம்
கா ேபாட் 	ஊ 	ெபா ல	வாங்கிட்டாங்க.”
	
“…”
	
“அெதன்ன	அவன்	****னாமாம்,	இன்னிக் 	ெநலத்ைத	வாங் வான்,	நாைளக்
ஊ க் ள்ள	வ வான்,	அவன்கிட்ட	ேகாவில்	வரி	வாங்க ம்	 	எங்கம்மா	 ட
ேபசிட் 	இ ந்திச் …”
	
“…”
	
“உன்ைனேயதான்	ெநனச்சிட் 	இ ந்ேதன்.	இன்னிக் க்	 ட	இெதல்லாம்



நடக் ன் 	உனக்ெகல்லாம்	ெதரியா .	ப்ளீஸ்…	எனக் 	என்	வீ ,	எங்கப்பா
எல்லாம்	பயம்டா.	இப்ப ேய	இ ந் க்கலாம்டா.”
	
“…”
	
“ேடய்…”
	
“எனக் ன் 	சில	ஒ க்க	மதிப்பீ கள்	இ க் 	சரண்.	ேநத் 	ஆ ட் 	நீ	நல்லா
ம்பகர்ணி	மாதிரி	 ங்கிட்ட.	என்னால	ெபாட் 	கண் 	 ட	 ல.	நா 	வ ஷம்

ஆச் .	இப்ப 	ேமயற க் 	ெமாத்தமா	 ச்சிர்ரா 	எத்தைன	தடவ	கிண்டல்
அ ச்சி க்க…	இப்ப	அ 	தான்	நடந்தி க் .”
	
“…”
	
“எங்கப்பாலாம்	பிரச்சைனேய	இல்ல.	உன்	 ம்பத் க் 	பயந்திட் 	எத்தைன	நாள்
வாழ்க்ைகய	ஆரம்பிக்காமேய	இ க்க?	எனக் 	என்னேமா	கல்யாணம்	ெராம்ப
க்கியம்தான்.	இந்த	லிவின்ஸ்லாம்	எனக் 	ஆழ்மன ல	நிம்மதியாேவ	இல்ல.

அப் ேய	வளந்திட்ேடன்.	ப்ளீஸ்…	எனக்காக…	ப்ளீஸ்…”
	
“…”
	
“சரண்…	மயி …	ப்ளீஸ்டா…	வா.	நாந்தான்	 ட	வேரன் 	ெசால்ேறன்ல.
எத்தைன	நாள்	பயந்திட்ேட	இ ப்ப?	ஒன்ஸ்	ஃபார்	ஆல்	 ச்சிட் 	தங்கமாட்ட
வாழலாம்.	ப்ளீஸ்டா	ராஜாத்தி.”
	
“கண் ப்பா	ேபச மா,	ெதன்ன?”
	
“ஆமா.	எனக் 	ெராம்ப	 க்கியம்.”
	
“…”
	
“…”
	
“சரிடா,	நான்	மட் ம்	ேபாயிட் 	வேரன்…	ேபசேறன்.	நீ	வர	ேவணாம்.”
	
“இல்ல…”
	



“எ ம்	ேபசாத.	ெநஸ்ட்	வீக்ெகண்ட்	ேபாேறன்.	அ 	வைரக் ம்	என்	 ட்
ைபயைன	என்கிட்டேய	இ க்கட் ம்.	நீ	ேபார்.	அவனத்	தான்	எனக் ப்
ச்சி க் .	உன்ைனப்	 க்கல.	ஹிஹி”

	
*
	
2015.	இந்திய	ேதசத்தில்	ஒ 	கிராமம்.
	
“ஹேலா”
	
“…”
	
“ஹேலா”
	
“…”
	
“ெதன்ன…”
	
“…”
	
“நீதான?	உன்	 ச் க்காத் 	ெதரியாதா…”
	
“…”
	
“அ க	ெவக்காதடா…	ேடய்…	ெதன்ன…”
	
“இவன்	ேவற	அ றான்…”
	
“ேடய்…	தி ம்ப	கால்	பண் வியா?	இப்ப ேய	 ச் 	மட் ம்	வி டா…	ப்ளீஸ்…”
	
“…”
	
“சரண்யா…	வந் 	ெகாழந்ைதய	எ .	அ றான்	பா .	பசிக் 	ேபால.”
	
“ைபடா.”
	
*



	
2014.	அேத	கிராமம்.	ஒ 	ந ப்பகல்.
	
“ஒத்தப்	ெபாண்ண	ெவச் க்	கா 	சம்பாரிச் 	ெபாைழக்க மா?	அப் 	ஒண் ம்
கா 	ேவணாம் 	அ யா	அ ச் கிட்ேடன்.	ெபங்க ர்ல	ேபாய்	ஆம்பைள	ேத ட்
வந்தி க்கா.	அந்தக்	காலத் ல	அப்பனாத்தா	பத் 	வய ,	பன்ெனண் 	வய ல
கட் 	ெவச்சாங்கன்னா	அ க் 	ேமல	ஆலா	பறக் ங்கன் 	ெதரிஞ் தான்.
வந்தா ங்க	 ங்கிகளாட்டம்,	ெபாண்ண	ப க்க	ெவய்யி,	ப க்க	ெவய்யி .
எல்லாம்	ேபாச் .	ெபாங்கப்	பாைனையத்	ெத ல	ெவச்சா	நாயி	நக்கதான்
ெசய் ம்.	ெந ெந ன் 	வளத்தி	ெவச்சா	சாதி	ெகட்ட	நாெயல்லாம்	நக் .
இந்தா	பா 	மணிேமகல…	க ைதயக்	காைலத்	த க்கி	வீட் ல	கட் .”
	
*
	
2014.	அேத	கிராமம்.	அன்ைறய	இர .
	
“இந்தா	கேண …	மைறக்க	ஒண் மில்ல.	உங்ெகாக்கா	 ள்ள	வளத்தின
லச்சண	த் க் 	அவைள ம்	அவ	ெபத்ததைத ம்	ஒண்ணா	ெவட் ப்
ேபாட் ப்ேபன்.	ஒ 	ஆம்பைளப்	ைபயன்	ெமாளவாய	ஆட் ட் 	ெபாறந்தி ந்தா
இந்தப்	ெபாட்ைடங்கள	ெதாரத்திப்ேபாட் 	ராஜா	கணக்கா	உக்காந்தி ப்ேபன்.
அ க் 	இல்லாமப்	ேபாச் .	எப்ப ம்	இத்தைன	ெசாத்ைத	ெவளியா க் 	ஏத்தி
விட	 யா .	ெபாண்ைண ம்	ெபா ைள ம்	நீேய	கட் 	ேமச் க்ேகா.	சின்ன
வய ல ந் 	இ க்கற		ேபச் தான.	ஒன்ற	மாசத் ல	ஆவணி	ெபாறந்த	உடேன
கல்யாணத்ைத	ெவச் ப்ேபாடலாம்.	நீ	என்ன	ெசால்ற	?”
	
*
	
2014.	அேத	கிராமம்.	சில	தினங்க க் ப்	பின்.
	
ெவ ம்	நி ஸ்	ேபப்பைர	ெபாட்டலமாகச்	 ற்றி	எ த் 	வந் 	அம்மா	கண்பட	எரிந்
ெகாண் ந்த	தண்ணி	அ ப்பில்	ேபாட்டாள்	சரண்யா.
	
“என்ன ?”
	
“தைலக் 	ஊத்திக்கிட்ேடன்மா.	அதான்.	என்னேமா	இந்தத்	தடைவ	சீக்கிரேம
வந்தி ச் .”
	



“பரவால்ல.	கல்யாணத்தன்னிக் 	ஊ பாவாம	இ ந்திச்ேச.	இல்லனா
காணியாச்சி	ேகாயி ,	சாந்தி	 ர்த்தம்	எல்லாத் க் ம்	இன்ெனா 	சமயம்
பாக்க ம்.	ேவைல	இ க் ம்.	இ னா	மண்டபக்காரேன	வந் 	கட் க் ம்
ெரண் 	 	இ த் ட் ட் ப்	ேபாயி வான்.”
	
“…”
	
“என்ன ?”
	
“ஒண் மில்லமா.”
	
*
	
2014.	அேத	கிராமம்.	 தலிர க் 	ம நாள்.
	
விரிப்பில்	இ ந்த	ரத்தக்கைரையக்	கண் 	கி கி த் 	சிரித்தனர்	அம்மா ம்
அத்ைத ம்.	கி கி 	ேகட்ட	அப்பா ம்	மாமனா ம்	ெம மித ம்	நிம்மதி ம்	கலந்த
ெப ச் 	விட் க்ெகாண்டனர்.
	
*
	
2014.	அேத	கிராமம்.	 தலிரவின்	பின்னிர .
	
த்த	பிேளடால்	காலில்	ெமல்லிசாகக்	காயம்	ெசய் ,	சிறி 	ரத்தத்ைத	விரிப்பில்

ேதய்த்தாள்	சரண்யா.
	
*
	
2015.	அேத	கிராமம்.	ஓர்	இர .
	
“உன்	ஊ 	ேப 	 ட	சரியாத்	ெதரியா .	எங்க	ேபானா	என்ன	பண்ணினா
அைலஞ்ேசன்.	எப்ப ேயா	ஆபீஸ்	பிரண்ட்ஸ	 ச் …,	இங்க	பா …	நீ	யா ன்
இவங்க க் 	ெதரி மா?	உனக்ேக	ெதரி மா?	எப்ப 	இங்க	இ க்க?	யா க்காக?
எப் 	இவ்ேளா	நடக்க	விட்ட?	எத்தைன	ேப க் 	க ன்சிலிங்	 ப்ப?	நீேய	உன்
ைகய	 ச் 	ஒடச் கிட்ட	மாதிரி	இப்ப 	 கி	ேபாய்ட் ேய …	இப்ப 	வாழ ம்
அவசியமில்ல.”
	



“…”
	
“ஏேதா	ெநனப் க் ள்ள	ேபாயி	சிக்கிட் 	வாழ்க்ைகய	அழிச் க்காத.	வந்தி .
ெகாழந்ைதய	எ த்திட் 	வா.	இங்கேய	நிக்கேறன்.	ெபங்க ர்	இ க் 	நமக் .
சர்ட் ஃபிேகட்ஸ்	மட் ம்	எ த்திட் 	வா.	அதான்	நீ.”
	
ட்டக்	 த்த	பண்ணயத்தாள்	எவ க்ேகா	சி நீர்	 ட்ட,	ந ராத்திரியில்

ஒ ங்கியவன்	இவர்கைளப்	பார்த் விட் 	அந்தப்	ேபாைதயி ம்	அவசரமாய்
மி ந்த	வி வாசத் டன்	ெபரிய	வீட் க் 	ஓ னான்.
	
*
	
2015.	அேத	கிராமம்.	ம நாள்	இர .
	
“சரண்யா…”
	
“ஏங்	மாமா?”
	
“உங்ெகாம்மாக் 	தி ர் 	பிரசர்	ஜாஸ்தி	ஆயி ச்சாம்.	பாத் ம்ல	மயங்கி
உ ந்தி ச்சாம்.	ஓ யா.”
	
அைலயக் ைலய	 ழந்ைதைய	 க்கப்	ேபானாள்.
	
“அவைன	எ க் 	எ ப்பற?	ெதாட் ேலேய	விட் ட் 	வா.	ஆயாகிட்ட
ெசால்லிட்ேடன்.	பாத் க் ம்.	நாம	ேஜாலி	ெதாந்தர ன் 	எங்க	திரியப்
ேபாேறாேமா…	நீ	ஓ யா.”
	
ஓட்ட ம்	நைட மாய்	வரப் 	வழியாக	 க் த்	தடத்தில்	 ந்த	இ வைர ம்
ேநாக்கிக்	கல்	ஒன் 	சீறி	வர,	மாமன்	கேணசன்	ஒ ங்கிக்	ெகாண்டான்.	கல்
சினத் டன்	சரண்யாவின்	ெநற்றிையப்	ெபயர்த்த .
	
அ 	 தல்	கல்	தான்	எனப்	 ரிய	சரண்யா க் க்	ெகாஞ்சம்	ேநரம்	பி த்த .
இரண்டாவ …	 ன்றாவ …	சரமாரியாகக்	கற்கள்	வீசப்பட்ட	பதிைனந்தாவ
நிமிடத்தில்	ரத்த	சகிதமாய்	சரண்யா	காணாப்பிணமானாள்.
	
“ஓ காலி	 ண்ட.	எத்தினி	தடவ	ஓ வாளாம்?	 ைனயாட்டம்	இ ந்தா.	ஏேதா
கி க் ,	கட் ெவச் ப்	ேபாட்டா	ெபாட்டாட்ட	ெகடப்பான் 	ெநனச் 	உன்



வாழ்க்ைகைய ம்	அழிச் ப்ேபாட்ேடன்.	நீ	ேபாயி	நிம்மதியா	வா .	என்
ெசாத் க் ம்	பரம்பைரக் ம்	வாரி 	அந்தச்	சின்னவன்தான்.	இவ	ஒ த்தி	ந ல
ெபாறக்கலி 	ெநனச் க்கேறன்.	 ங்கிட் 	இ க்கற	மகராசன்தான்	எனக் ப்
ெபாறக்க	ேவண் யவன்.	ஏேதா	இந்த	சனியன்	 லமாத்தான்	வர ம்
இ ந்தி க் .	அவன்	ேபரன்	இல்ல.	என்	ைபயன்.	மாப்ள,	அவைன	நாேன
வளத்திக்கேறன்.	நான்	ெபத்த	ஓ காலி	நாயால	நீ	பட்ட 	ேபா ம்.	ேபாயி ய்யா.”
	
“மாமா…”
	
“என்ன	கேண ?”
	
“யாராச் ம்	ேகட்டா?”
	
“ஆயாக்காரி	ேகட்டா	ஓ 	ேபாய்ட்டான்ேன	ெசால் .	எல்லா க் ம்.	தடந்ெதரியாமப்
தச்சிடலாம்.”
	
ரத்த ம்	மண் 	ஒட் யி ந்த	ைகைய	ைககைளத்	தண்ணீர்	ஊற்றி	நிதானமாய்க்
க வி	விட் ,	பரம	நிம்மதியாய்த்	ெதாட் லில்	 ங்கிக்	ெகாண் ந்த
ழந்ைதையப்	ேபாய்	ஆ ரத் டன்	 க்கினார்.

	
“கர்ணா…	தாத்தா	வந்தி க்ேகன்…	எ ந்திரிய்யா…”
	
***
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ெப ைமக் ம்	ஏைனச்	சி ைமக் ம்
கட்டைளக்கல்	க மம்	என்
மதிப்பீட் க்	 றிப்பளித்த
ெப நாவலர்	விதிப்ப 	வாழ்ந்த
அஞ் கச்	ெசல்வன்	 .க.
	
காவித்தைலவன்	கரங்களில்
தமிழ்	ெவல் ெமன		
கல்ெவட் ப்	ெபாறித்தளித்த
இ ண்	ைகெயாப்பம்	 .க.
	
காதல்ெமாழி	ெவல்ெவட் ,
க ஞ்சாடல்ெமாழி	வாள்வீச்ெசன	
வசனத்ெதறிப்பில்	ைகத்தட்டள்ளிய
காவிய	எ த் கள்	 .க.
	
இைறவாழ்த் ப்	பா ம்
இவ்ைவயக	வழக்கம்	மாற்றி
ெமாழிவாழ்த் ப்	ெபாழிய
ைவத்த	 த்தமிழ்	ேமகம்	 .க.
	
கண்ணகி	சிலம்பினின்
சிதறிய	மாணிக்கப்	பரல்கைள
தமிழ்ப்	பரல்களாய்	 ம் காரில்
ெதறிக்கச்ெசய்த	 .க.
	
ஆரிய	மாைய	எரியச்	ெசய்ய
எ ேகால்	 ைனவழி	வீரிய
தமிழ்த்	தழல்	 ட் ய
எரிெபா ள்	 .க
	



அதிகாைல	ஆதவ ம்
அன்றாடச்	ெசய்தித்தாள்க ம்
ஆவ டன்	ேத ம்
தி வா ர்	தி 	 .க.
	
ம நீதி	ேசாழன்
மண்ணி தித்
ம தர்மெமதிர்த்த
எ ஞாயி 	 .க.
	
தன்ெபய க் 	 ரணாக
கனத்த	ெமௗனத் டன்
கதிெராளி	தீண்டக்
காத்தி க்கிற 	 ரெசாலி
	
வாசித்ேத	பழகிய
க் க்கண்ணா

தமிழ ந்த	யாசிக்கிற
கைலஞரின்	விழிகைள
	
ெகாண்டாட்ட		இறப்ெபன்ேற
நிக ம்	வைர	நிைனக்க	ைவத் ,
எைத ம்	தாங்கிய		இதயங்கைள ம்
எதிரணி	ெதாண்டர்கைள ம்	ெநா க்கிப்ேபாட்ட
ற்றாண் 	ெவற்றித்	திைரப்படம்	 .க.

	
***
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1
	
அதிகாைலயில்	விழிப் 	வந் 	எ ந் ெகாண்டார்	தி ேவங்கடம்.	ேதகம்
வியர்த்தி ந்த .	அ கிலி ந்த	பித்தைளச்	ெசம்பிைன	எ த் 	இரண் 	தடைவ

த்தவர்,	ெசம்பிைன	ம ப ம்	இ ந்த	இடத்திேலேய	ைவத்தார்.	தளர்ந்தி ந்த
சாரத்திைன	இ க்கிக்	கட் க்ெகாண்டார்.	அவர்	எப்ெபா ேம	இப்ப த்தான்.
அதிகாைலயில்	ேதகம்	வியர்த் ப்ேபாய்,	யாேரா	தன்ைன,	தன்	உடைல
அவசரகதியில்	உ ப்பி	எ ப்பிய 	ேபால்	 பீெரன் 	எ ந் ெகாள்வார்.	அேத
ேவகத்ேதா 	இட பக்க ம்	வல பக்க ம்	பார்த் 	அமா ஷ்யேமா	மனிதேரா
எ ேமயில்ைலெயன	உணர்ந் 	அதன்	பின்னேர	தன்னிைன க் 	வ வார்.
	
தி ேவங்கடத்திற் 	இன்ெனா 	பிரச்சைனயி ந்த .	நிச்சயமாக	அ 	சாைவப்
பற்றியதாகயில்ைல.	 ப்ப 	வயதில்	தி மணம்	 த் 	 ன்ேற	ஆண் களில்
மைனவி	ேபாய்விட	தனிைமயில்,	ெராம்ப	ெராம்பத்	தனிைமயில்	ம மணேம
ேவண்டாெமன் 	திண்ணமாக மி ந் 	நாற்பத்திநான் 	வய வைர
ெசால்லிக்ெகாள் ம்ப யான	ெகௗரவமான	வாழ்க்ைக	வாழ்ந்தா ம்	காமம்
விடாப்பி யாய்ப்	ப த்திய .
	
ன்ெற த் க்கள்.	 ன்ேற	 ன் 	எ த் க்கள்தான்.	கா	-	ம	-	ம்.	ம ப ம்	ஒ
ைற	எ த் க்	 ட் ப்	பா ங்கள்.	நிச்சயமாக	 ன்ெற த் 	தான்.	ஆனால்	அ

ப த் ம்	பா க்கின்றேத!	அப்பப்பா!
	
தி ேவங்கடத்திற் 	ம ப ம்	காமம்	பற்றிய	நிைன 	வந்த .	தி விவிலியத்தில்
எ தியி க் ம்ப க் 	ஆதா ம்,	ஏவா ேம	பிள்ைளகைளப்	ெபற்றார்கெளனில்
அைதச்	சாத்தியமாக் த க் 	ஆண்,	ெபண்	 றிகேள	அவசியெமன்பைத
அவர்கள்	எப்ப யறிந் 	ெகாண்டார்கள்	என்பைத	நிைனக் ம்	ேபா 	வியப்பாக ம்,
சிலேவைளகளில்	சிரிப்பாக மி க் ம்.	தி ேவங்கடம்	இம் ைற
சிரித் க்ெகாண்டார்.
	
பதின் ன் 	வயதாகயி க் ம்ேபா 	தி ேவங்கடம்	ஒ தடைவ	கஜுராேகா



ேகாவி க் ச்	ெசன்றி ந்தார்.	நீண் 	ெப த்த	விஸ்தாரமான	ேகாவில்.
ேயாகவர்மனின்	ஆட்சிக்காலத்தில்	கட்டப்பட்ட .	அப்ேபா தான்	ேகாவில்

ண்களி ம்,	 வர்களி ம்	ெச க்கப்பட் க் ம்	சிற்பங்கைளப்	பார்த்தார்.	
அம்மணமாய்	இ ந்த	ெபண்ெணா த்தி	ெதாங் ம்	மார் கேளா 	 னிந் 	நிற்க
அவ ைடய	காதலன்,	அவ டன்	பி ஷ்டப் ணர்ச்சியில்	ஈ ப கின்றான்.
பக்கத்தில்	ெபண்ெணா த்தி	நிலத்தில்	 ந்தியி ந் 	தன் ைடய	காதலனின்
றியிைனச்	 ைவத் க்	ெகாண் க்கின்றாள்.	தி ேவங்கடத்திற் 	ேதகம்	உதறி

ந ங்கத்	ெதாடங்கிற் .	தன் ைடய	உடலிலி ந் 	ெவப்பமாக	ஏேதாெவான்
ெவளிேய வ ேபால்	அவ க் ப்	பட்ட .	 ற் ம்	 ற் ம்	பார்த்தவர்,
யா மில்ைலெயன்பைதயறிந் 	ஏேதாெவா 	ைதரியம்	அல்ல 	அந்த	வயதில்
எல்ேலா க் மி க் ம்	காமம்	பற்றியதான	இச்ைச	அவைர ம்	உந்தித்	தள்ள
மற்ைறய	 வர்கைள ம்	ஒ 	வி வி ப் டன்	பார்த்தார்.	காதலியின்	ேயானிையச்
ைவக் ம்	காதலன்,	விைறத்தி க் ம்	ஆண் றிைய	உ விவி ம்	காதலி,

அ பத்திெயான்ப 	வ வத்தில்	கலவி	ெகாள் ம்	காதலர்கள்.	காதலிைய
இ ப்பில்	 க்கிைவத் 	உற 	ெகாள் ம்	காதலன்…	இப்ப 	எண்ணற்ற
சிற்பங்கள்.
	
ேகாவிைலவிட் 	ெவளிேய	வந்தவ க் ,	ஆன்மிகத்திற் ம்,	காமத்திற் ம்	என்ன
சம்பந்தம்?	என்றவாறாகப்	பட்ட .	அதற் 	ேமல்,	அந்த	வயதில்	அைதப்பற்றி
சிந்திக்க	 யவில்ைல.	கஜீராேகா	ேகாவிலில்	கண்ட	சிற்பங்கள்	அவைரப்
ப த்திய .	சதாசர்வகால ம்	அவர்	அைதப்பற்றிேய	நிைனத் க்
ெகாண் ந்தார்.	தாேன	சிற்பங்களில்	ஒன்றாக	மாறி	காதலியின்	 றியிைன
ைவப்ப ேபால்	நிைனத் ப்	பார்த்தார்.

	
ளிக் ம்ேபா 	Vagina	is	complicated	nest	என் 	தி ேவங்கடத் க் த்

ேதான்றிய .	அவைரப்ெபா த்தவைர	அ 	உண்ைம ம் ட.	அதனால்தான்
அவர்களால்	அவ்வள 	இல வில்	ஆண்கைள	அடக்க	 கிற .	கமலாதாஸிடம்
ட	“உன் ைடய	அல் லிேலேய	என் யிர்	மய்யம்	ெகாண் ள்ள ;	உன்	ேயானி

ஒ 	சவக்கிடங்காய்	மாறி	என்ைன	 க்	ெகாண் ள்ள ”	என் 	எத்தைன
தடைவகள்	 லம்பியி ப்பார்.
	
ெபண்ணின்	சரீரம்தான்	எத்தைன	விந்ைதயான !	கட ள்களினால்	 ட
கண் பி க்க யாத	ஒ 	 திர்	அ .	ெவட்பமான	நீரான 	தி ேவங்கடத்தின்
உடைல	நைனத் 	ஓ ய .	கண்கைள	 க்ெகாண்டார்.
	
இயலாதவனின்	காமம்	தீையக்	காட் ம்	உக்கிரமானெதன் தான்	அவ க் ப்
பட்ட .	அப்ப யாயின்	இயன்றவ க் 	காமம்	ஒ 	ெபா ட்ேடயில்ைலயா?



ளித் விட் 	தைலையத்	 வட் க்ெகாள் ம்ேபா 	அவ க் 	அந்தச்	சந்ேதகம்
வந்த .	அைதப்பற்றி	ேயாசிப்பதற் 	 தல்	காமெமன்றால்	என்னெவன்பைத
தீர்க்கமாக	விளங்கிக்ெகாள்ளேவண் ெமன	அவர்	நிைனத்தார்.	அத்ேதா
காமெமன்பதின்	 ைமைய,	அதன்	சிக்கல்கைள	தத் வார்த்தமாகேவா
ைறந்தபட்சம்	ேகாட்பாட் 	ரீதியாகேவா	விளங்கிக்	ெகாண்டவர்கள்	யாராவ

இ ப்பார்களா	என்கிற	கிைளக்	ேகள்வி ம்	அவ ள்	எ ந்த .
	
உைட	மாற்றிக்	ெகாள் ம்	ேபா 	ேசாப்பினின்	கவிைதப்	 த்தகத்ைத	மறக்காமல்
எ த் ச்	ெசல்ல	ேவண் ெமன் 	நிைனத் க்	ெகாண்டார்.	இப்ேபாெதல்லாம்	தான்
அசட்ைடயாகயி ப்ப ேபால்	அவ க் த்	ேதான்றிய .	எல்லாவற் க் ம்
தன் ைடய	அதீதமான	காமம்	தான்	காரணமா	என் ம்	ேதான்றிய .	ேநற் க் ட
அவர்	தைலவலி	மாத்திைரைய ம்,	தண்ணீர்	பாட் ைல ம்	மறந்தி ந்தார்.
அதனால்	ேதகம்	ந ங்கி	உடல்	வியர்த் 	ெராம்ப ம்	சிரமமாகிவிட்ட .	 தலில்
தன் ைடய	பிரச்சைனக் 	நல்ல	ம த் வெரா வைர	சந்திக்க	ேவண் ெமன ம்
அப்ேபா 	அவர்	நிைனத் க்	ெகாண்டார்.
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வழியில்	ேதநீர்க்கைடயில்	காஃபி	ஒன் க் ச்	ெசால்லிவிட் 	அ 	வ ம்வைர
தன்ைனச்	 ற்றியி ந்த	உலகத்ைத	ேவ க்ைக	பார்த்தார்.	 ரத்தில்	பைனமரங்கள்
அைமதியாக	-	அ 	ஏேதா	தவம்ேபால்	–	நின் 	ெகாண் ந்தன.
தி ேவங்கடத்திற் 	அந்தப்	பைனமரங்கள்	இ ப 	வ டப்	பரிச்சயம்.
இ பத்தி ன் 	வயதில்,	பம்பாயிலி ந் 	ெசன்ைனக் 	மாற்றலாகிப்
ெபற்ேறார்க டன்	 ேயறியேபா 	 தல் தலாக	அப்பைனமரங்கள்தாம்	அவைர
வரேவற்றன.	அதற் 	ஏ 	வ டங்கள்	கழித் 	கமலாதாஸிைன	தி மணம்
ெசய் ெகாண்டேபா ம்	அந்தப்	பைனமரங்கள்	அவ டேன	பிறந்தைவேபால்	அவர்
வாழ்க்ைகயில்	தவிர்க்க	 யாதெவான்றாக	மாறிவிட்டன.	இப்ேபா ம்	ெபரிய
வித்தியாசமில்ைல.	ஓரிரண் 	 ைறந்தேதா 	சரி.
	
இைவயைனத்ைத ம்	நிைனத் க்ெகாண் க் ம்ேபா 	அவ க் 	இன்ெனா
விஷய ம்	நிைன க் 	வந்த .	ந ராத்திரியில்,	பன்னிரண்ேடா,	ஒன்ேறா
ம ப ம்	விழிப் 	வந் 	மைனவிைய	எ ப்பி	அவள்	பி வாதமாக	ம த் ம்
விடாமல்,	வியர்ைவத்ெதப்பலாக	 ணர்ச்சியில்	ஈ பட் க்	ெகாண் ந்தேபா
ஜன்னலின்	வழிேய,	அைச ம்	திைரயி ேட	அவ க் 	இந்தப்	பைனமரங்கேள
ெதரிந்தன.
	
காஃபி	வந்த ம்	அைத	வாங்கி	உறிஞ்சினார்.	அதிகாைலயில்	இந்தக்



கைடக்காரனிடம்	கிைடக் ம்	காஃபி	தி ேவங்கடத்ைதப்	ெபா த்தவைர	ஓர்
அதிசயம்;	ஆச்சர்யம்;	எல்லாம்	கலந்த	கலைவ.	எத்தைனேயா	தடைவ	ெசால்லி ம்
கமலாதாஸுக் 	அந்தப்	பக் வம்	ைக டவில்ைல.	ஆனால்,	இவனால்	மாத்திரம்
எப்ப ?	அ ம்	இ ப 	வ டங்களாக!	Even	after	20	years,	how	can	the	taste
continue	to	be	so	delicious!
	
நாக்கிைன	நீட் ,	காஃபிக்	 வைளைய	அதன்ேமல்	இரண் 	தடைவ	தட் னார்.
கைடசிச்	ெசாட்ைட ம்	காலி	ெசய்தார்.	கைடக்காரனிடம்	சில்லைறகைளக்
ெகா த்தேபா 	அதிகாைல	வி யற்காைலயாயிற் .
	
ேப ந்தில்	ேபா ம்ேபா 	ெநரிசலாக	உணர்ந்தார்.	உட்கா வதற்ேகார்	இடம்
கிைடத்தால்	ேதவலாெமன் 	ேதான்றிற் .	சிறி 	ேநரம்	ேப ந்ைதக்	கண்களால்
அளந்தவர்,	 ப்பைதத்	தாண் ய	இரண் 	ெபண்கள்	சிரித் ச்,	சிரித் 	எைதேயா
ேபசிக்	ெகாண் ப்பைதப்	பார்த்தார்.	அவர்க க் ப்	பக்கத்தில்	 ண்டாக,
தைலயில்	 யில்லாமல்	ஒ வன்	நின் 	ெகாண் ந்தான்.	இவர்	அவைனப்
பார்த்தேபா 	அவ ம்	இவைரப்	பார்த்தான்.	பார்ைவையத்	தி ப்பிக்	ெகாண்டவர்
ம்பலாகயி ந்த	ெபண்கைளக்	கண்டார்.

	
எல்ேலா ேம	பதின்மவய ப்	ெபண்கள்.	ெதாைடெதரிய	 ட்ைடப்	பாவாைட
அணிந் 	ெகாண் 	எதிரிலி ந்த	ஆண்க டன்	கைதத் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.
அதில்	ெதத் ப்பல்	ெபண்ெணா த்தி	“How	was	last	night?”	என்றாள்.	பதி க்
எதிரிலி ந்தவன்,	“She	didn’t	come	last	night	and	then	it	was	masturbation”
என்றான்.	அைதக்	ேகட் ப்	ெபண்கெளல்ேலா ம்	 ங்கக்	 ங்கச்
சிரித்தார்கள்.
	
தி ேவங்கடத்திற் 	வயிற்றில்	ஏேதா	எரிவ 	ேபால்	ேதான்றிய .	இந்தக்	காலத்
இைளஞர்கள்தாம்	எவ்வள 	ெகா த் ைவத்தவர்கெளன் ம்	தா ம்	அவர்களில்
ஒ வனாகயி ந்தால்	நன்றாகயி க் ேம	என் ம்	நிைனத்தார்.	பிற்பா 	அப்ப
நிைனத்ததன்	அபத்தம்	 றித் ச்	சிரித்தார்.	இ ந்தா ம்	தி ேவங்கடத்திற்
அந்த	இைளஞர்கைளப்	பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	ெபாறாைமயாக ம்,	அேத	ேநரம்,
அவர்க க் ம்	வய 	ேபா ெமன் 	பட்ட	ேபா 	சற்ேற	ஆ வாசமாக ம்
இ ந்த .
	
ேப ந்ைத	விட் 	இறங்கிய ம்	சினிமா	திேயட்டர்	பக்கம்	தி ம்பி,	மஞ்சள்
வ வதற்காய்	சற் த்	தாமதித் ,	வந்த ம்	அவசரமாய்	ஓ வ 	ேபால்	கடந் ,
அப்ப க்	கடக் ம்	ேபா 	அனிச்ைசயாக	அங்கி ந்த		கிளி	ேஜாசியக்காரைனப்
பார்த் ,	‘ெசன்ைன	மத்திய	கைலக்	கல் ரி’	என் 	ஆங்கிலத்தில்	ெபயர்



ெபாறிக்கப்பட் ந்த	அந்தக்	கல் ரிக் ள்	 ைழந்தார்.		
	
ஆசிரியர்	அைறக் ள்	பரேமஸ்வர ம்.	தில்ைலநாத ம்	இ ந்தார்கள்.
அவர்களி வ க் ம்	 கமன்	 றிவிட் 	தி ேவங்கடம்	தான்	ெகாண்
வந்தி ந்த	க ப் 	நிறத்திலான	ைபையத்	தன் ைடய	ெபயர்	ெபாறிக்கப்பட் ந்த
அலமாரிக் ள்	ைவத் க்ெகாண்டார்.	ைகயில்	ேசாப்பினின்	 த்தகமி ந்த .
ேகாப்பி	இயந்திரத்தில்	ஒ 	 வைளயளவிலான	ேகாப்பிைய	நிரப்பிக்	ெகாண்
வ ப்பைறக் ள்	 ைழந்தார்.
	
மாணவர்க க் 	 கமன்	 றியவர்,	ேசாப்பினின்	கவிைதப்	 த்தகத்தில்
எண்பத்தி	நான்காம்	பக்கத்திைனத்	திறந் 	ெகாண்டார்.	கடந்த	பதிெனட்
வ டங்களாக	இந்தக்கல் ரியில்தான்	தி ேவங்கடம்	கைலப்பிரி 	ஆசிரியராக
இ க்கிறார்.	இ ந்தா ம்	மாணவர்களின்	ேபாக்கிைன ம்	சிந்தைனைய ம்
கண் பி ப்ப 	அவ க் 	இன் 	வைர	சிரமமான	காரியமாகேவ	இ ந்
வ கிற .	ேசாப்பினின்	கவிைதயில்	வ ம்	 திர்	நிரம்பிய	மனிதர்கைளப்	ேபாலேவ
அவர்	தன் ைடய	மாணவர்கைள ம்	எண்ணினார்.
	
எண்பத்தி	நான்காம்	பக்கக்	கவிைதைய	உரக்க	வாசித்த	அவர்,	அதன்
ெபா ளிைன	விளங்கப்	ப த்தினார்.	பின்னர்	 றிப்பிட்ட	சிலரிடம்	அந்தக்
கவிைதைய ம்,	அதற்கான	ெபா ளிைன ம்	 றச்	ெசான்னார்.
	
இரண்டாம்	ேநரப்	பாடேவைள	 ந் 	 ன்றாம்	ேநரப்	பாடேவைளயில்	ெஜர்சிையச்
சந்தித்தார்.	தி ேவங்கடம்	ெஜர்சிைய	தன்	வ ப்பைறயில்	பல	தடைவ
சந்தித்தி ந்தா ம்	ஒ 	தடைவ	 ட	அவளிடம்	கவிைதெயான்றிைனச்
ெசால் மாேறா	அல்ல 	கவிைதக்கான	ெபா ளிைனக்	 மாேறா	அவர்
ேகட்டதில்ைல.	பலசமயங்களில்	அவர்	அவைளத்	தவிர்த்ேத	வந்தி க்கின்றார்.
ஏெனனில்	அவைள	 தல் தலாகச்	சந்தித்தேபா 	ெஜர்சியின்	சீரான	உடல்வா ம்,
ேநர்த்தியான	நாசி ம்	தி ேவங்கடத்ைதப்	ப த்திய .	சர்ந்தப்பம்
கிைடக் ம்ேபாெதல்லாம்	அவர்	ெஜர்சிையப்	பார்ப்பார்.	அவளின்	அழைக	ரசிப்பார்.
வீட் க் த்	தி ம்பிய ம்	ெஜர்சிைய	நிைனத் 	ஓரி 	தடைவகள்	கரைம னம்
ெசய்த ண் .
	
அதன்	பிறகான	நாட்களில்	தி ேவங்கடம்	ெஜர்சிையப்	பார்ப்பைத	 ற்றாக
தவிர்த்ேத	வந்தார்.	ஆனால்	இன் 	ெஜர்சியானவள்	தி ேவங்கடத்திற் 	மிக
அ கிலி ந்தாள்.	அவ ள்	 ெகாண் ந்த	காமம்	ம ப மாகக்
கிளர்ந்ெத ந்த .	யா க் ம்	ெதரியாமல்	அவளின்	 ந்தல்	மணத்ைத
ெமல்லிதாக	 கர்ந்தார்.	ஏேதா	ெசய்த .	அப்ப ேய	 னிந் 	-	யார்	என்ன



ெசான்னால்	என்ன,	ெசால்லிவிட் ப்	ேபாகட் ம்	-	அவளின்	அல் ைல	 கர்ந்தால்
என்னெவன் 	ேதான்றிற் .	தான்	அவ்வா 	ெசய்வதாக ம்	நிைனத் ப்	பார்த்தார்.
அன்ைறய	தினம்	கீழ்வ மா 	இரண் 	சம்பவங்கள்	நைடெபறலாயிற் .
	
தலாவ 	சம்பவம்:	தி ேவங்கடமானவர்	கல் ரி	வளாகத்தில்	உசாத்திக்

ெகாண் ந்த	ேபா 	ெஜர்சிையக்	கண்டார்.	அவளின்	உதட் ல்	ெதரிந்த
சிரிப்பிைனக்	கண்ட	ேபா 	தி ேவங்கடத்திற் 	ேகட்கலாெமன் 	ேதான்றிய .
யாரிடமாவ 	ெசால்லிவிட்டால்?	ெசால்லமாட்டாள்.	என்ன	நிச்சயம்?	ஏேதாெவா
நிச்சயம்.	தி ேவங்கடத்திற் 	தன்	ேதகம்	காலியானைதப்	ேபால்	பட்ட .	 டேவ
தன்	அறி ம்	ெதாைலந் 	ேபான 	ேபால்	ேதான்றிய	ேபா 	அைதக்	ேகட்ேட
விட்டார்.
	
பார்ைவையத்	தாழ்த்தி,	>>	May	I	have	sex	with	you?	<<	என்றார்.
	
ெஜர்சி	தன்	உடைலக்	 க்கி,	ைகைய	உதறி	ெகால்ெலன் 	சிரித்தாள்.
தி ேவங்கடம்	பார்த்த	ேபா 	சிரிப்பைத	நி த்திவிட் 	அவைரப்	பார்த்தாள்.
ஆனால்	அப்ேபா ம்	அவ த களில்	சிறிய	 ன்னைக	மீந்தி ப்பைதக்	கண்
தி ேவங்கடம்	ம ப ம்	தைலையத்	தாழ்த்தி	தைரையப்	பார்த் க்ெகாண்டார்.
	
>>	What’s	your	age	தி ேவங்கடம்?	Forty,	forty	five…	whatever…
எப்ப மி க்கட் ம்.	ஆனால்	எனக் 	இப்ேபா 	தான்	பதிெனட் .	எப்ப ப்
பார்த்தா ம்	நீங்கள்	என்ைனவிட	இ பத்திேய 	வய 	 த்தவர்.	<<
	
தி ேவங்கடத்திற் 	அதனாெலன்னெவன் 	ேதான்றிய .	ேகட்கலாமா	என்
நிைனத்தவர்	அவள்	ேபசி	 க்கட் ம்	என்றவாறாக	நின்றார்.	>>	So,	how	can	I
have	sex	with	you?	<<	என்றாள்.
	
ெஜர்சி	அப்ப க்	ேகட்ட 	தி ேவங்கடத்திற் ப்	ெப த்த	ஏமாற்றமாகயி ந்த .
உண்ைமயில்	அவளின்	காலில்	வி ந் 	ெகஞ்சக் ட	அவர்	தயாராகயி ந்தார்.
ஏெனனில்	காமம்	அவைர	அவ்வள 	ப த்திய .	இப்ேபா 	அவ க் 	எைதப்
பற்றி ம்	கவைலயி க்கவில்ைல.	இவ டன்	என்ன	ேவண் ெமன்றா ம்	ேபசலாம்
யாரிட ம்	ெசால்ல	மாட்டாள்	என் 	நிச்சயமாக	நம்பினார்.	என்	ேதகேம	உன்
அல் லின்	நிைனவில்	தான்	மிதக்கிற 	என் 	ெசால்ேவாமாெயன் 	நிைனத்தவர்
பின் 	இப்ப ச்	ெசான்னார்.
	
>>	என்ைனப்	 ரிந் 	ெகாள்,	ெஜர்சி.	எப்ேபா ம்	உன்	நிைனவாகேவயி க்கின்ேறன்
காமம்	என்ைன	அப்ப ப்	ப த் கிற .	ஒேரெயா 	தடைவ	இதற் ச்	சம்மதித்



வி .	<<
	
ைககைளக்	கட் க்ெகாண் 	சிறி 	ேநரம்	தி ேவங்கடத்ைதேய	பார்த் க்
ெகாண் ந்தவள்,	>>	Am	I	looking	like	a	whore?	<<	என்றாள்.	அவள்	அப்ப க்
ேகட்பாெளன்பைத	தி ேவங்கடம்	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	அ ம்	ெஜர்சி	மாதிரி	ஓர்
அழகான	ெபண்ணிடமி ந் 	ேதவ யாள்	என்கின்ற	வார்த்ைதைய	அவர்	ெகாஞ்சம்
ட	எதிர்பார்க்கவில்ைல.	ெகாஞ்சம்	த மாறியவர்	பின்	கீழ்கண்டவாறாகச்

ெசான்னார்.	
	
>>	அப்ப ெயல்லாம்	நிைனக்கவில்ைல.	ஆனால்,	என் ைடய	இச்ைசையத்
தீர்த் க்	ெகாள்வதற் 	ஒ 	ெபண்	ேதைவப்ப கின்றாள்.	காலம்	அந்தப்
ெபண்ணாக	உன்ைனேய	எனக் 	உணர்த் கிற .	இதற்காக	என்	வீட் க் 	வர
ேவண் ய	சம்பிரதாயெமல்லாம்	ேதைவயில்ைல	உனக் 	வி ப்பெமன்றால்	அேதா
அந்த	மரத் க் ப்	பின்னால்	யா ேம	பார்க்காமல்	பத் 	நிமிடம்.	அ ம்
ேவண்டாம்,	ஒ 	ஏ 	நிமிடம்…	<<
	
தி ேவங்கடம்	இப்ேபா 	ெஜர்சிைய	எந்தத்	தயக்க மில்லாமல்	ேநராகப்	பார்த்தார்.
ெஜர்சி	அப்ேபா ம்	சிரித் க்	ெகாண் தானி ந்தாள்.	எதற்காகச்	சிரிக்கின்றாள்.
இப்ப 	அைலகிறாேன	என்றா?	அைலேவாம்.	என்ன	 ைறகிற ?	ெபண்க க்
அைலவ 	பி க் ெமன் 	யாேரா	ெசான்னார்கேள!	ஆனால்	காமத் க்காக
அைலவ 	பி க் மா?	அைதப்	பற்றி	பிற 	ேயாசிக்க	ேவண் ெமன் 	நிைனத்தார்.
	
>>	இேதா	பா ங்கள்	மிஸ்டர்	தி ேவங்கடம்.	ஒ 	ெபண்ணால்	ஓர்	ஆைணப்	பற்றிப்
பார்ைவயிேலேய	அறிந் ெகாள்ள	 ம்.	நீங்கள்	என்ைனப்	பார்ப்பதிலி ந்ேத
உங்கள்	எண்ணங்கைள	அறிந் ெகாண்ேடன்.	அ 	 றித் 	நான்	ேகாபம்
ெகாள்ளவில்ைல.	ஏெனனில்	 ப்ப 	வயதிேலேய	உங்கள்	மைனவிைய	நீங்கள்
இழந் 	விட் ர்கெளன	எனக் த்	ெதரி ம்.	ஆனால்	அதற்காக	I	can’t	share	my
vagina	with	you.	<<
	
அல் ல்	என்ற டன்	தி ேவங்கடத்திற் 	அவ ைடய	சி னத்திலி ந்
திரவத் ளிெயான் 	ெவளிேயறி	அவரின்	உள்ளாைடைய	நைனப்ப 	ேபாற்பட்ட .
தி ேவங்கடம்	அப்ேபாதி ந்த	மனநிைலயில்	ெஜர்சி	ஒ 	எ ம் த் ண் ைன
அப்பாற்	 க்கிப்ேபாட் 	“ தலில்	அைத	ஒ 	நாயிைனப்ேபால்	கவ்வி	எ த் 	வா,
மற்றைத	பிற 	ேயாசிக்கலாம்”	என் 	ெசான்னா ம்	அைதச்	ெசய்வதற்
தயாராகேவயி ந்தார்.	 டேவ	ெஜர்சியின்	அலட் க்ெகாள்ளாத	ேபச் 	அவ க்
இன் ம்	ைதரியத்ைதக்	ெகா த்த .	எப்ப ம்	இன் 	மாைலக் ள்
சம்மதித் வி வாெளன்ேற	அவர்	நம்பினார்.	அல்ல 	சம்மதிக்க	ைவத் 	விடலாம்.



	
	
>>	எனக் ப்	 ணர்ச்சியில்	கஷ்டமில்ைல.	ஒ வ க் 	ஒ த்தி	என்கிற	 ளித் ப்
ேபான	சாம்பா ம்	ஒத் 	வரா .	பச்ைசயாக	ஒன் 	ெசால்லி	வி கின்ேறன்.	I	am
not	a	virgin.	ஆனால்	பா ங்கள்,	நான்	யா டன்	ப க்க	ேவண் ெமன்பைத	நான்
தான்	தீர்மானிக்கேவண் ம்.	ஏெனனில்	இ 	என் ைடய	ேதகம்.	<<
	
என்றவாறாக	ெஜர்சி	தி ேவங்கடத்ைத	விட் 	அப்பால்	நகர்ந்தாள்.	இப்ேபா
தி ேவங்கடத்திற் 	பயங்கரமாக	 ழன் 	ெகாண் ந்த	இயந்திரெமான்
தன் ைடய	 ழற்றைல	தி ெரன் 	நி த்திய 	ேபாலி ந்த .	ஒ 	கணம்
தன்ைனேய	மறந் 	திக்ெகன் 	நின்றவர்	ம ப ம்	ெஜர்சிையப்	பார்த்தார்.
பின்னாேல	ெசன் 	ம ப ெமா 	 ைற	ேகட்கலாமாெயன் 	பட்ட .	அவள்
இவைரப்	பார்த் ச்	சிரித் ,	தன் ைடய	ஆட்காட் 	விரலினால்	வாெவன்
அைழத்தாள்.	அவள்	அப்ப 	அைழத்தேத	தி ேவங்கடத்திற்
கிறக்கமாகயி ந்த .	நா ,	நரம்ெபல்லாம்	 ேட வ 	ேபால்	ேதான்றிய .		
	
இவள்	விைளயா கிறாள்.	என்	ேதகத்ைதச்	 ேடற்றி	விட் 	விைளயா கிறாள்.
என்	நிைலைமையத்	ெதரிந் 	ெகாண் 	விைளயா கிறாள்.	தி ேவங்கடத்ைத	ஓர்
இனம்	 ரியாத	பதற்றம்	ெதாற்றிக்ெகாண்ட .
	
இரண்டாம்	சம்பவம்:	ேபா ம்ேபா 	ெஜர்சியின்	 ம்பைலக்	கண்டார்.
தி ேவங்கடத்ைதப்	பார்த்த ம்	அந்தக்	 ம்பல்	ெபரிதாகச்	சிரித் ,	“Look	Mr.
Thiruvenkadam	is	coming”	என்ற .	அவர்களிெலா வன்	“What	happened?”
என்றான்.	அப்ேபா 	ெஜர்சி	“Mr.Thiruvenkadam	wants	to	eat	my	pussy”	என்ற ம்
ம்பல்	ம ப ெமா ைற	-	ஆனால்	இம் ைற	பலமாக	–	சிரித் க்	ெகாண்ட .

தி ேவங்கடத்திற் 	என்னேவா	ேபால்	ஆயிற் .	 மானவைர	 ம்பைல
விலக்கிக்	ெகாண் 	ெசல்ல	அவர்	 யன்றார்.	அப்ேபா 	அவைர	இைடமறித் ,	“If
you	want	Thiruvenkadam,	you	can	taste	it.	It’s	very	delicious”	என் 	ெஜர்சியின்
ேதாழிெயா த்தி	 ற ம்,	ெஜர்சி	அவள 	ேதாளில்	 த்தி,	பின்
தி ேவங்கடத்ைதப்	பார்த் ச்	சிரித்தாள்.
	
ஆசிரியர்கள்	அைறக் ள்	 ைழந்தேபா 	தி ேவங்கடத்தின்	உடல்	வியர்க்கத்
ெதாடங்கிற் .	அவசரமாகத்	தைல	வலி	மாத்திைரைய	வி ங்கிக்	ெகாண்டவர்,
நிரம்பத்	தண்ணீர்	 த் க்	ெகாண்டார்.	தன்	ேதகம்	இன்ன ம்
ந ங்கிக்ெகாண் ப்பைத	உணர்ந் 	யாராவ 	ஏதாவ
ேகட் வி வார்கேளாெயன் 	பயந்தார்.
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மாைலேபால்	சற் க்	 ளிர்ந்த .	ேதக	ந க்கம்	தீ வதற்காக	ஆற் ப்	பக்கம்
ேபானார்.	அவர்	பாட் க் 	உலாவினார்.	சிலர்	ஆற்றில்	 ளித் க்
ெகாண் ந்தார்கள்.	தா ம்	 ளிப்ேபாமாெயன் 	நிைனத்தவர்,	பின்னர்
பார்க்கலாெமன் 	அந்த	ேயாசைனையக்	ைகவிட்டார்.	தி ெரன் 	ஆைடகைளக்
கைளந் விட் 	அைர	நிர்வாணமாக	ஆற்றில்	 தித்தார்.	நீ க் 	ேமலாக	தைலைய
விட் 	ைககைளச்	சவட் னார்.	பின் 	அப்ப ேய	பிற	ண் 	நீரில்	 ழ்கி	ஆற்றின்
ஆழத்திற் ச்	ெசன் 	மணைலத்	ெதாட் ,	ெகாஞ்ச	ேநரத்தில்	ஆற்றின்
இன்ெனா 	ப தியில்	எ ம்பினார்.	 கத்திைன	வழித் த்	 ைடத்தவ க்
கண்கள்	எரிந்தன	.
	
வீட் க் த்	தி ம்பிய	ேபா 	 ட	தி ேவங்கடத்தின்	ேதக	ந க்கம்
நின்றபா ல்ைல.	இரண் 	தைலவலி	மாத்திைரகைள	வி ங்கி ம்	ந க்கம்
ைறவதாகயில்ைல.	என்ைறக் மில்லா 	தன் ைடய	உடல்	அதிகப்ப யாக

வியர்ப்ப 	ேபால்	அவ க் ப்	பட்ட .	ஆத்திர ம்,	கவைல ம்	அவைரச்
ழலாயின.
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கதைவத்	திறந்தேபா 	ெஜர்சி ம்,	அவள்	ேதாழி ம்	நின் ெகாண் ந்தார்கள்.
	
நிரம்பி	வழி ம்	 ன்னைகேயா 	தி ேவங்கடத்ைதத்	தள்ளி	விட்ட	அவர்கள்
ைகப்ைபகேளா 	ேசாஃபாவில்	ெசன் 	அமர்ந் 	ெகாண்டார்கள்.	பச்ைச
நிறத்திலான	சாயம க்கப்பட்ட	விரல்களினால்	தி ேவங்கடத்ைத	அவர்கள்
அைழத்த	ேபா 	தி ேவங்கடத்திற் 	நடப்ப 	கனவா	அல்ல 	நிஜமா	எனப்
ரியாமற்	ேபாயிற் .	சத்தமில்லாமல்	அவர்க க் 	எதிேர	ெசன் 	அமர்ந்
ெகாண்டார்.	இ வ ேம	 டைவ	அணிந்தி ந்தார்கள்.	உதட் க் 	அடர்த்தியான
க ைம	நிறத்தில்	சாயம த்தி ந்தார்கள்.	இப்ேபா ம்	ெஜர்சி	தன்ைனப்	பார்த் ச்
சிரித் க்	ெகாண் ப்ப 	தி ேவங்கடத்திற் 	என்னேவா	ேபாலி ந்த .
	
>>	அப்ப யானால்	நீ	நாங்கள்	ெசால்வைதக்	ேகட்க	ேவண் ம்	<<
	
தன்ைன	அவர்கள்	ஒ ைமயில்	அைழத்த 	தி ேவங்கடத் க்
பி க்கவில்ைலெயன்றா ம்	அைத	அவர்	ெவளிக்காட் க்	ெகாள்ளவில்ைல.
ஏெனனில்,	ெஜர்சிக்காக ம்	 க்கியமாக	அவளின்	 ய்ைமயான
அல் க்காக ம்	எந்த	நிைலக் ச்	ெசல்ல ம்	தி ேவங்கடம்



தயாராகேவயி ந்தார்.	ஏ ம்	ேபசாமல்	ம னமாக	இ ந்த	அவர்,	இன்ன ம்
ைககைளப்	பிைசந் 	ெகாண் 	தைரையப்	பார்த்தவாேற	இ ந்தார்.
	
இரண் 	ெபண்க ம்	எ ந் 	ெகாண்டார்கள்.	தி ேவங்கடத்ைத	அைணத் க்
ெகாண் 	அமர்ந்தவர்கள்,	தங்களின்	மி ங் ம்	ெதாைடகைள	தி ேவங்கடத்தின்
கால்களில்	ேபாட் க்	ெகாண்டார்கள்.	தி ேவங்கடத்திற் 	திக்ெகன்றான .
ஆனா ம்	அ 	அவ க் 	ேவண் ம்	ேபால்	ேதான்றிய .
	
ேதகம்	பஞ்சாட்டம்	ஆனைதப்	ேபா ணர்ந்த	அவர்,	அப்ப ேய	அந்த	இரண்
ெபண்கைள ம்	மாறி	மாறிப்	 ணர்ேவாமா	என் 	ேயாசித்தார்.	அவர்களின்
ெதா ைக ம்,	வாசைன ம்	தி ேவங்கடத்ைத	ஏேதா	 திதாகப்	ப த்திய .	சா ம்
வைர	“அ ”	அவ க் த்	ேதைவப்பட்ட .	அத்ேதா 	அவர்களின்	தடவலில்
தன் ைடய	சி னமான 	ேலசாக	விைறத் 	ஸ்கலிதமைடந்தைதப்	ேபால ம்
அவ க் ப்	பட்ட .
	
தி ேவங்கடத்தின்	சட்ைடப்	ெபாத்தாைனத்	திறந் 	அவரின்	தளர்ந்த	மார்பிைன
ெஜர்சி	தடவிய	ேபா 	ெஜர்சியின்	ேதாழி	அவரின்	ெதாைடகைள	ஸ்பரிசித் க்
ெகாண்டாள்.	>>	 	வாண்ட்	அவர்	ேடஸ்ட் 	 ஸ்ஸி?	<<	என் 	காதில்
கி கி த்தாள்.	தி ேவங்கடத்திற் 	உடல்	வியர்க்கத்	ெதாடங்கிற் .	ெஜர்சியின்
ெதாைடகைளத்	தடவியவர்,	அப்ப ேய	ேசாஃபாவில்	தைலையச்
சரித் க்ெகாண்டார்.	கண்கைள	 யவாேற	ெஜர்சியின்	ேதாழியின்
ெதாைடைய ம்	ேசர்த் த்	தடவ	ஆரம்பித்தார்.
	
இ 	ெபண்க ம்	ஒ வைரெயா வர்	பார்த் 	கி க்ெகன் 	சிரித் க்
ெகாண்டார்கள்.	தி ேவங்கடத்திற் 	காமம்	தைல	வைர	ஏறிய .	ஒ 	பாம் ேபால்
அவரின்	ேதகம்	 வைத ம்	காமம்	ஆட்ெகாண்டேபா 	பாதியாக	திறக்கப்பட்ட
கண்களினால்	ெஜர்சிையப்	பார்த் ,	>>	Please	put	your	little	clit	in	my	mouth	<<
என்றார்.
	
தன்	ேதாழிையப்	பார்த் 	ம ப ம்	சிரித் க்	ெகாண்ட	ெஜர்சி,
தி ேவங்கடத்ைதப்	பார்த் 	உதட்ைடப்	பி க்கினாள்.	>>	ெபா ங்கள்	மிஸ்டர்
தி ேவங்கடம்.	நீங்கள்	ஆைசப்பட்டெதல்லாம்	நான்	த கிேறன்.	ஆனால்	அதற்
தலில்	நாங்கள்	ெசால்வைத	நீங்கள்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	<<.

	
அைர	மயக்கத்திலி ந்த	தி ேவங்கடம்	ஓர்	ஆசிரியனான	நான்	ேகவலம்
காமத் க்காக	இப்ப ெயல்லாம்	கீழிறங்கி	விட்ேடேனெயன	ஒ 	கணம்
ேயாசித்தார்.	ஒேர	ஒ 	கணம்தான்.	பிற 	அவரால்	ேமற்ெகாண் 	ேயாசிக்க



யவில்ைல.	காமம்	காமம்	காமம்.	இேதா	என்	ஆைசக் ரிய	இளம்	ெபண்.
அ ம்	இரண் 	ெபண்கள்.	அவர்கள்	ெசால்வைதெயல்லாம்…	என்ன
ெசால்வார்கள்?	எ ெவன்றா ம்	சரி,	ெசய்கின்ேறன்.
	
எனக் 	ேவண் ய 	ெஜர்சியின்	ேதகம்.	அவளின்	வாசைன	நிரம்பிய	ேதகத்தில்
என் ைடய	உடலான 	ெநளிந் 	ெநளிந் 	ஊர	ேவண் ம்.	அவளின்	ெநற்றி,	உத ,
க த் ,	மார் ,	ெதாப் ள்,	இைட,	அல் ல்	என	அவளின்	அத்தைன	உ ப் களி ம்
நான்	 த்தமிட	ேவண் ம்.	இத்தைனயாண் களாக	என் ள்	ஒ
தத்திைனப்ேபால்	 ெகாண் க் ம்	காமத்திைன	ெஜர்சியின்

மார் க்கிைடயில்	 ைதத் விடேவண் ம்.
	
ெஜர்சிையப்	பார்த் 	என்ன	ெசய்ய	ேவண் ெமன	கண்களால்	ேகட்டார்.	அவர்
அப்ப க்	ேகட்ட ம்	ெஜர்சியின்	ேதாழி	தி ேவங்கடத்தின்	சி னத்ைத	ெவளியில்
எ த்தாள்.	ெகாஞ்சமாக	விைறத்தி ந்த	அவரின்	சி னமான 	தன்ைனத்	தாேன
ஒ தரம்	 ற்றிக்ெகாண் 	பின்னர்	அப்ப ேய	ஒ 	பக்கமாகச்	சரிந் 	வி ந்த .
இரண் 	ெபண்க ம்	தி ேவங்கடத்தின்	சி னத்ைதப்	பார்த் ச்	சிரித் க்
ெகாண்டார்கள்.
	
தி ேவங்கடத்திற் 	மின்சாரம்	ஏறியைதப்	ேபாலி ந்த .	 த்	ேதக ம்
பரவசமைடந்தைதப்	ேபா ணர்ந்த	அவர்,	 ைமயான	ேபாைதக் ள்	இறங்கினார்.
ஏேதாெவா 	இனம்	 ரியாத	இன்பம்	அவைரத்	ெதாற்றிக்ெகாண்ட .	அவரின்
ைககள்	அனிச்ைசயாக	ெஜர்சியின்	மார் கைளப்	பிைசயத்	ெதாடங்கிற் .	 தலில்
அவரின்	ைககைள	தட் விட்ட	ெஜர்சி,	இரண்டாவ 	தடைவ ம்	தி ேவங்கடத்தின்
ைககள்	தன் ைடய	மார் கைள	பிைசய	ஆரம்பித்த	ேபா 	ஒ 	கணம்	தன்
ேதாழிையப்	பார்த் 	 ன்னைகத் 	விட் 	பின்னர்	ஏ ம்	ெசால்லாமல்	அதற்
அ மதித்தாள்.
	
ெஜர்சியின்	ேதாழியானவள்,	அவரின்	காதில்	“சிக்கி,	சிக்கி,	சிக்கி”	எனக்
கி கி த்தாள்.	தி ேவங்கடம்	தன் ைடய	உடல்	உஷ்ணமைடந் 	ெவட்பமாக	ஏேதா
ெவளிேய வ 	ேபா ணர்ந்தார்.	இன்பம்,	இன்பம்,	இன்பம்!
இத்தைனயாண் களாக	இதற் த்தாேன	காத் க்ெகாண் ந்ேதன்.	எத்தைன
ஏக்கம்	எத்தைன	ேதடல்	எத்தைன	அைலச்சல்!	இேதா	எல்லாவற்ைற ம்	இந்த
இரண் 	ெபண்க ம்	தீர்த் விடப்	ேபாகின்றார்கள்.	விைடத்த	மாம்பழம்
ேபாலி க் ம்	தங்களின்	அல் ைல	எனக் த்	தரப்	ேபாகிறார்கள்.	நான்
அவர்களின்	வாசைன	நிரம்பிய	ேயானிைய	ஆழமாக	 கரப்	ேபாகிேறன்.
அவர்களின்	லாபியாைவ	பற்களால்	க த் 	விைளயாடப்	ேபாகிேறன்.	அதன்	பிற
என்ன	ெசய்யலாம்?	 ணரலாம்.	அதன்	பிற …?



	
அதன்	பிற 	அப்ப ேய	இறந் 	விடலாம்.	ஆமாம்…	இறந் 	விடலாம்!
	
கண்கைள	 	சரிந் 	கிடந்தவரின்	தைலயில்,	ேதாழி	சடாெரன் 	அைறந்தாள்.
காமத்தில்	அவ க் 	எ ேம	விளங்கவில்ைல.	ேகாபம்	ெகாள்வதற் ப்	பதில்
ேதாழிையப்	பார்த் 	கிறக்கமாகச்	சிரித்தார்.
	
அவள்	ம ப ம்	தி ேவங்கடத்தின்	பிடரிையப்	ெபாத்தி	அ த்தாள்.	ெஜர்சி
அப்ேபா ம்	சிரித் க்	ெகாண் தானி ந்தாள்.	தி ேவங்கடம்	அவைள	விட ம்
அதிகமாகச்	சிரித்தார்.	இப்ேபா 	ெஜர்சி ம்	தி ேவங்கடத்ைத	அ க்க
ஆரம்பித்தாள்.	 தலில்	ெசல்லமாகத்	தட் யவர்கள்,	ேநரம்	ேபாகப்	ேபாக	பலமாக
அ த்தார்கள்.	தி ேவங்கடம்	எல்லாவற்ைற ம்	ெபா த் க்	ெகாண்டார்.	அவர்கள்
அ க்க,	அ க்க	இவர்	அவர்களின்	ெதாைடகைளத்	தடவி	அல் க் ள்	ைக
ைழக்கேவ	 யன்றார்.

	
இப்ேபா 	தி ேவங்கடம்	இரண் 	ெபண்களின ம்	கால்க க் க்	கீேழ	கிடந்தார்.
ஒ 	நாயிைனப்	ேபால்	அவர்	தன் ைடய	கால்கைள ம்,	ைககைள ம்	ம த்
தைரயில்	கிடக்க,	அவரின்	நாக்கான 	அவரின்	வாயிலி ந் 	ெவளியில்
ெதாங்கிக்ெகாண் ந்த .	திறக்கப்பட்ட	அவரின்	கால்சராய்	ஜிப்	பின்	வழிேய
அவரின்	விைடத்த	சி னம்	இளம்	சிவப் 	ெமாட் டன்	ஒ 	 ட் ப்	பாம் 	ேபால்
ெதரியலாயிற் .
	
>>	எ ம் .	எ ந் 	ஒ 	நாயிைனப்	ேபால்	இந்த	அைறயிைனச்	 ற்றி	வா.	<<	ேதாழி
கட்டைளயிட்டாள்.
	
தி ேவங்கடம்	எ ந் 	ெகாண்டார்.	தன் ைடய	நிைலைய	நிைனத் 	அவ க்ேக
சிரிப் 	வந்த .	அ க் ப்	ப யாத	ஆைட ட ம்,	ேநர்த்தியான	சிைக ட ம்	தான்
பாடம்	ப த் க்	ெகா க் ம்	உ வம்	அவரின்	கண்	 ன்ேன	மின்னல்	ெவட் யைதப்
ேபால்	ெவட் ச்	ெசன்ற .	தன்ைனத்தாேன	கட் ப்ப த்திக்ெகாண்
எல்லாவற்ைற ம்	உதறிவிட் 	இ 	ெபண்கைள ம்	தைலயில்	பி த் 	ெவளிேய
தள்ளி	ெசய்யலாம்	தான்.	ஆனால்	மனம்	ஒப்பவில்ைல.	காமம்	அவைர	ஒ
ைசத்தாைனப்	ேபால்	அடக்கி	ைவத்தி ந்த .
	
இப்ேபா 	தி ேவங்கடம்	இரண்டாவ 	தடைவயாக	அைறையச்	 ற்ற	ஆரம்பித்தார்.
தி ேவங்கடம்	ெஜர்சிையப்	பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	ெஜர்சி	இவைரேய
பார்த் க்ெகாண் ந்தாள்.	உதட் ல்	சிரிப் .	அவ க் 	அதற் 	ேமல்	தாங்க

யவில்ைல.	 ழங்கால்களினால்	நடந் 	ெஜர்சிைய	ெந ங்கினார்.



	
தளர்ந்தி ந்த	தன்	இரண் 	ைககளினா ம்	ெஜர்சியின்	இ ப்பிைனப்
பி த் க்ெகாண்டவர்	ேநராக	அவள 	இ ப்பின்	கீழ்	 கம்	 ைதத்தார்.	ெஜர்சி
அவரின்	 கத்திைன	அப்பாற்	பி த் த்	தள்ளினாள்.	ஆனால்	தி ேவங்கடம்
வி வதாகயில்ைல.	ெஜர்சிையத்	தன்	பக்கமாக	இ க்கியவர்	ஒற்ைறக்	ைகயினால்
அவளின்	 டைவையத்	ெதாைட	வைர	 க்கினார்.	ஒ 	நாயிைனப்	ேபால்	அவளின்
ெதாைடகளில்	தன்	 கத்திைன	பதித் 	ெவறி	ெகாண்டவர்	ேபால்	 த்தமிட
ஆரம்பித்தார்.	அப்ேபா 	ேதாழி,	அவரின்	பிடரியில்	ெபாத்தி	அ த் 	அவைரப்
பின்னாலி ந் 	இ த்தாள்.	நிதானமிழந் 	தைரயில்	வி ந்தவைர	தன்	இரண்
ைககளினா ம்	பலமாகப்	பி த் க்	ெகாண் 	பிற்பா 	ெவ ச்	சிரிப் ச்	சிரித்தாள்.
அப்ேபா 	ெஜர்சி	தி ேவங்கடத்தின்	மார்பின்	ேமல்	அமர்ந் 	ெகாண்டாள்.	>>	Pity
you,	Thiruvenkadam.	<<	என்றாள்.
	
>>	You	want	to	lick	Jersy’s	pussy,	Mr.Thiruvenkadam?	<<	என் 	ேதாழி
ேகட்க ம்	“ஆமாம் 	ேவைசகேள,	எனக் 	ெஜர்சியின்	 தி	தான்	ேவண் ம்”
என் 	பலமாகக்	கத்தினார்.	அவ்வா 	அவர்	ெப ம்	 ரெல த் க்	கத்திய
அைறச்	 வர்களில்	பட் த்	ெதறித்த .	இ 	ெபண்க ம்	ைபத்தியம்
பி த்த ேபால்	சிரித்தார்கள்.
	
ெஜர்சி	 டைவைய	இ ப் 	வைர	 க்கிக்	ெகாண் 	தி ேவங்கடத்தின்
கத்திற் 	ேநராக	நின்றாள்.	தி ேவங்கடம்	ெகௗவ	வ ம்	ேபாெதல்லாம்

சடாெரன் 	தன்	இ ப்பிைனத்	விலக்கிக்	ெகாண் 	>>	Don’t	stop
Thiruvenkadam.	Don’t	stop.	Absorb	my	little	pink	clit	till	my	death.	It’s	feeling
amazing.	<<	என் 	ந த்தாள்.	அைத	ஒ 	விைளயாட்டாக	அவரிடம்	மீண் ம்
மீண் ம்	ெசய் 	ெகாண் யி ந்தாள்.
	
தி ேவங்கடம்	கைளத் ப்	ேபாயி ந்தார்.	ஆனால்	அவ ைடய	காமம்	கைளத் ப்
ேபாவதாகயில்ைல.	கண்கள்	ெசா கித்	தைரயில்	ப த் க்	கிடந்தார்.	இப்ேபா
தி ேவங்கடத்திற் 	ெஜர்சியின்	மீ 	சற் க்	ேகாப ம்	வந்த .	இப்ப 	ஈ
இரக்கமற்றவளாக	இ க்கின்றாேள,	ஒேர	ஒ 	தடைவ	அவ ைடய	வசீகர
ரகசியத்ைத	என் ைடய	வாயில்	திணித்தால்	என்ன	 ைறந் 	விடப்	ேபாகிற ?
தி ேவங்கடம்	தன்ைன	ம ப ம்	ஆசிரியனாக	நிைனத் க்	ெகாண்டார்.
ேசாப்பினின்	கவிைதைய	மாணவைன	வாசிக்கச்	ெசால்லி	அதன்	ெபா ளிைன
இ 	ெசாற்க க் க்	 ைறயாமல்	 றச்	ெசான்னார்.	மாணவன்	அைத
அய்ம்ப 	ெசாற்களில்	 றி	 த்தேபா 	மாணவைன	ெபா ெவளியில்
அவமானப்ப த்த	வி ம்பாமல்	தாேன	ெசாற்கைள	எ த் க்ெகா த்
கவிைதயின்	ெபா ளிைன	இ 	ெசாற்களில்	 ர்த்தியாக்கினார்.



	
தி ெரன் 	தன்னிைன 	வந் 	“ெஜர்சி	ெஜர்சி”	என்றார்.	தி ேவங்கடத்தின்
மார்பிலி ந் 	எ ந் 	ெகாண்டவளான	ெஜர்சி,	தன் ைடய	நீண்ட	 தியிைனக்
ெகாண்ட	சாண் ல்ஸ்	காலினால்	அவைர	உைதத்தாள்.	காறி	எச்சில்	உமிழ்ந்தாள்.
தி ேவங்கடம்	அைவ	எவற்ைற ேம	சட்ைட	ெசய்தாரில்ைல.	“ேயானி,
ேயானி”ெயன் 	 னகினார்.	ெபண்களி வ ம்	ெப ம்	 ச்சலிட்
தி ேவங்கடத்ைதச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வந்தார்கள்.	உத கைளக்	 வித் 	அதன்	வழிேய
நாக்கிைன	நீட் 	“உவ்ேவ”	என்றார்கள்.
	
ைகப்ைபகைளத்	 க்கிக்	ெகாண் 	சிரித்தப 	ெவளிேயறினார்கள்.	அப்ப
ெவளிேய ம்ேபா 	ம ப ம்	தி ேவங்கடத்ைத	பார்த் க்ெகாண்ட	அவர்கள்
உடைலக்	 க்கி	கி க்ெகன் 	சிரித் க்	ெகாண்டார்கள்.
	
தி ேவங்கடம்	ஜிப்பின்	வழிேய	நீண் ந்த	சி னத்ேதா 	கழிப்பைறைய	ேநாக்கி
நடக்கலானார்.
	
***
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இைறவா,	எனக் ம்	ேகா 	ேகா யாய்ப்	பணம்	ெகா ,	எளிைமயாக	இ ந்
காட் கிேறன்.

	
ேகாவம்	இ க்கிற	இடத் லதான்	 ணம்	இ க் ம்.	என்ன	 ணம்	சார்?

ெசான்ேனேன,	ேகாவம்தான்!
	

சாக்ர ஸுக் 	விஷம்	ெகா த்தார்களாம்.	எனக் 	க்ரீன்	 	ெகா ங்கள்
ேபா ம்.

	
அரசியல்	பிைழத்ேதார்க் 	அறம்	ேஜாக்கா ம்.

	
பத் க் ட் ,	எட் த்ெதாைகயல்,	ஐம்ெப ங்காப்பி.

	
ன்பம்	ேநர்ைகயில்…	அப்பவாவ 	அந்த	யாைழ	மீட்டாமல்	இேரன்.

	
வளர்ந் 	வ ம்	எ த்தாளர்க க் 	ேபனா	பரிசளிப்ப ,	so	1990s.	கீேபார்

வாங்கிக்	ெகா ங்கள்.	மிக ம்	வளர்ந் 	விட்ட	எ த்தாள க் 	mouse
ேபா ம்.

	
ஓராயிரம்	யாைனகைளக்	ெகான்றால்	பரணி.	அ பதாயிரம்	யாைனகள்?

ெபாரணி!
	
ெசயல்	தைலவைரப்	பாராட் வ 	தான்	' .க.ஸ்' தி.

	
யாராவ 	மைலயாளி	வீட் க் 	வந்தா,	அவங்க	ெமாழி	ேபசறதா	நிைனச் ட்

“ெவள்ளம்	ேவ ேமா?”ன் 	ேகட் 	ைவக்காதீங்க.
	



எந்த	ஜாதி,	மதமானா ம்	தற்ேபாைதய	இைளஞர்களின்	ஆைச	பிராமணக்
கல்யாணம்,	கிறிஸ்தவ	ரிெசப்ஷன்.

	
எ க் டா	மீைச	வளக்கேற..?	Betட் ல	ேதாத் ட்ேடன்.	மீைச	எ க்க ம்.

அதான்	வளர்க்கேறன்.
	
Sati,	unhappy	about	what	Shiva	did	to	Dakshan,	left	him	saying	“I	need

space”.	And	there	was	Cosmos.
	
Between	Jeyam	Ravi,	Nizhalgal	Ravi	and	Shobana	Ravi,	the	odd	man	out	is

a	woman.
	
அ த்த	வாட் 	ேபங்க்	ேபா ம்	ேபா ,	ெபர்ஸனல்	ேலான்	ேவண்டாம்,	வாராக்

கடன்ல	ஒ 	ெரண் 	ேகா 	கிைடக் மா	என் 	ேகட்க	ேவண் ம்.
	
It’s	a	coincidence	that	coincidence	got	that	name.	It	was	supposed	to	be

something	else.
	

ேஷவிங்கில்	கீறல்	வி ந்தால்	காயம்.	ரிவர்ஸ்	ேஷவிங்கில்	வி ந்தால்	-
வீரத்த ம் 	வி ப் ண்.

	
ப்பத்ைதந் 	வயதில்	கி ஷ்ணர்	ேவஷம்	ேபாட்டால்,	கம்சன்	மாதிரிதான்
இ க் ம்.

	
சர்வபள்ளியி ம்	வா ம்	ெதய்வங்கள்.	(��������	����������
��������)	

	
இந்தப்	ேபாராட்டம்	நிைறந்த	உலகத்தில்	ஒ 	நாள்	அ ைவப்	பிளந் 	அைமதி

ெவ க்கப்	ேபாகிற .
	
கட ளிடம்	trick-ஆகக்	ேகட்பதாக	நிைனத் க்	ெகாண் 	"நான்	கட் ம்

ெசாத் 	வரி	அதிகமாக	ேவண் ம்"	என் 	யாேரா	ஒ 	 ண்ணியவான்
ேகட் 	விட்டார்.	கட ள்	விஷமக்காரன்.



	
Comedy	is	serious	business.	Okay.	That	makes	tragedy	a	funny	one?

	
க் 	சளி	தான்	ம வி	mucus	என் 	ஆகியி க்க	ேவண் ம்.	தமிழ்
ெதான்ைமயான	ெமாழி	தான்.

	
ங் ம்	ேபா 	விரயமா ம்	ேநரத்தில்	ஏதாவ 	தானாக	உடம் 	எக்ஸர்ைசஸ்
ெசய் 	ெகாள் ம்	க வி	கண் பி த்தால்	ேதவைல.

	
க கார	ரிப்ேபர்	கைடகளில்	 ள்ைள	 ள்ளால்	எ ப்பதில்ைல.

	
ஒ 	மணி	ேநரம்	ட்ெரட்மில்லில்	நடந் 	வந் 	விட் 	அ வயித்ைதத்	ெதாட் ப்

பாத்தானாம்.
	
எத்தைன	 ண்ணியம்	ெசய்தி க்கிேறன்	என் 	கட ளின்	ெவப்ைசட் ல்

லாகின்	ெசய் 	பார்த்ேதன்.	 தலில்	ஆதார்	லின்க்	ெசய்ய ம்	என்ற .
	
நல்ல	பராக்கிரமமான	மீைச	ைவத்தி க் ம்	ேபா 	ஜலேதாஷம்	வந்தால்,	அ

அந்த	கம்பீரத்ைதக்	ெக த் 	வி கிற .
	
ஃ ட்பால்	ஒ 	ைகயாலாகாத	விைளயாட் .

	
ழந்ைத	பிறந்த ம்	அதன்	இரண் 	ைககளி ம்	ஒ 	 	 பாய்த்	தாைளத்
திணித்தார்	ஒ 	உறவினர்.	Cash	on	delivery.

	
வாழ்க்ைகெயன்றால்	ஆயிரம்	இ க் ம்.	மாசக்	கைடசியில்	அ 	 ட

இ க்கா .
	
ஆைசையத்	 றந்த	 த்தர்	இப்ேபாெதல்லாம்	ெபண்கள்	 தாரில்!

	
ெசன்ைனயில்	ெசய்த	ப ப் ப்	பாயசத்ைத,	ஜி. .	ரயிேலற்றி	 ல்லிக்

அ ப்பினால்	–	வடபாயசம்.
	



கடந்த	காலம்.	பசி,	பட் னி	மட் ேம	ெப ங்ெகா ைமகளாய்	இ ந்த	வசந்த
காலம்.

	
உங்கள்	வீட் 	தைலகாணியில்	என்ன	இ க்கிற ?	இலவம்	பஞ்சா?	ஃேபாமா?

எங்கள்	வீட் த்	தைலயைணயில்	ெரண் 	hot	wheels	கார்,	ெபப்பா	பிக்
ெபாம்ைம,	பில் ங்	ெசட்	ெசாப் ,	நா 	க்ேரயான்	ெபன்சில்	–	இைவ	ேபான
ன்ய	இடத்ைதக்	ெகாஞ்சம்	 ஷன்	ஆக்கிரமித் ள்ள .

	
நாம	ஒ த்தர்	கிட்ட	KT	வாங் ேவாம்.	KT	ெகா த் ட் 	அவர்	ேபாய் வார்.

அப் றம்	தான்	issues	வ ம்.	TheDayAfterIndependence.
	
Early	bird	gets	the	Worm.	This	proverb	doesnt	apply	to	the	early	worm.

	
பல்லி க்கில்	மாட் ய	சி 	ேதங்காய்த்	 ம்ைப	நாக் 	ெநர 	ெநர ,

ண் ற் ,	 த்	ப்ரஷ்ஷும்	ேதாற் ,	ெகாப்பளித் ம்	நிவாரணமில்லா
நிைல.	அ ேவ	ைகய 	நிைல.

	
என்	கல்லைறயில்	என்ன	எ தேவண் ம்	என் 	ேயாசித்ேதன்.	ச்ேச,

நம்மளத்தான்	எரிச் வாேள.
	
ெமரினா ம்,	சர்தார்	பேடல்	ேரா ம்	ேபசிக்	ெகாண்டன.	“என்னடா	இ ,

நம்மள	 காடா	மாத்திட்டாங்க.”	என் 	அ த் க்	ெகாண்டன.	அங்ேக
வந்த	ராஜாஜி	ஹால்,	கைனத்த .

	
பல	நாள்	தி டன்	ஒ 	நாள்	தான்	அகப்ப வான்.	But,	ஒ 	நாள்	தி டன்	பல

நாள்	அகப்ப வான்.
	
ெவள்ளிக்கிழைம	வாசம்	 க்ைகத்	 ைளக்கிற .

#ெகாண்டாடக்கண் பி த் க்ெகாண்டாெவா தீ
	
சாய்ந்தா ம்	நாற்காலி ட

நான்	எ ந்தபின்
பத் 	ெசகண்ட்	ஆ



தனக்காக	வாழ்ந் ெகாள்கிற .
	
பில்ேகட்ஸ்	அப்பா	அவர்	வீட் க் 	வந்தாராம்.

“என்னப்பா,	பண	வசதிெயல்லாம்	நல்லா	இ க்கா?”
“இ க் ப்பா,	ெசௗக்கியமா	இ க்ேகன்.”
“எத்தைன	ேத ம்?”
“என்னப்பா	ேகள்வி!	இப்பத்திக் 	ெதாண் 	பில்லியன்	டாலர்
ேசர்ந்தி க் .”
“ம்க் ம்"	என்றார்	அப்பா.
“ஏம்பா?”
“Jeff	Bezos	பாத்தியா?	 த்தி	இ பத்ேதா 	பில்லியன்.	ேபா,	ேபாய்…”

	
***
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ஞாயிற் க்கிழைம.	பத்தைர	மணிக் 	 ழிப் 	வந்த .
	
ேநற்றிர 	ஜாயிண்ட்	அ த் 	விட் 	சாப்பிட	ஒ 	மணிக் 	ஆர்டர்	ெசய் 	விட் ,
அ 	வ வதற் ள்	 ங்கி	விட்டதால்	ெடலிவரி	ெசய்ய	வந்தவனின்	மிஸ் 	கால்	23
இ ந்த 	ஃேபானில்.
	
எ ந் 	 கத்ைத	மட் ம்	க விக்	ெகாண் ,	ேராலிங்	ேபப்பர்	எ த் ,	ேவகமாக
மினி	ஜாயிண்ட்	ேரால்	ெசய் ,	அ த் 	விட் ,	ேபாைதயில்	பல்	ேதய்க்க	மறந் ,
பர்ைஸ	எ த் க்	ெகாண் ,	பக்கத்திலி க் ம்	இட்லி	கைடக் ச்	ெசன் ,
சாப்பிட் 	விட் த்	தி ம்பி	 ம்	வ ம்	ெபா 	ஒ 	ஆக்ஸிெடண்ட்.
	
ைபக்ல	ேவகமா	வந்தவன்	ஸ்பீட்	பிேரக்கைர	கவனிக்காம	விட் ,	அவசரமா	பிேரக்
அ ச் ,	ஸ்கிட்	ஆகி,	கார்ல	ேமாதி,	ஆ 	ஸ்பாட்லேய	காலி.	எல்ேலா ம்	 த்தி
நின் 	பார்த் ட் 	இ ந்தாங்க.	எனக் 	இரத்தத்ைதப்	பார்த்தா	ெநஞ் 	படபடக்க
ஆரம்பிச்சி ம்.	அதனால	நான்	கண் க்காம	அப்ப ேய	நடக்க	ஆரம்பிச் ட்ேடன்.
ெசத்தவ க் 	வய 	இ ப 	கிட்டதான்	இ க் ம் 	யாேரா	ேப ன 	ேகட் ச் .
	
ம்	வந் 	கதவ	திறக் ம்	ேபா 	நியாபகம்	வந்த .	ச்ேச,	இந்த	சாவப்	பார்த் ட்

வந்த ல	தம்	வாங்க	மறந் ட்ேடன்.	இப்ப	ம ப ம்	நா 	மா 	இறங்க ம்.
எரிச்சேலா 	இறங்கி,	விைல	 ட	ைவத் 	விற்பதால்	பக்கத்தில்	இ ந் ம்	அந்தக்
கைடயில்	எப்ேபா ம்	வாங் வதில்ைல,	ஆனால்	இன் 	அங்ேகேய	ஒ 	பாக்ெகட்
கிங்ஸ்	வாங்கி,	ஒன்ைற	அங்ேகேய	பற்ற	ைவத் 	அ த்தப ேய	 ம்	வந்ேதன்.
	
ைக	தீர்ந் 	ெகாண் க் ம்	ேபாேத	பல்	ேதய்க்கலாமா	ேவணாமா	என
ேயாசித்தப ேய	கக் ஸ்	ேபாேனன்.	சரி,	இன் 	பல்	ேதய்க்க	ேவண்டாெமன

ெவ த் 	 ளிக்கத்	ெதாடங்கிேனன்.
	
என்	ெபயர்…	ெபயரில்	என்ன	இ க்கிற .	சாஃப்ட்ேவர்	இஞ்சினியர்.	கஷ்டப்பட்ட

ம்பத் ல	இ ந் 	வந்தவன்தான்.	ஆனா	இப்ப	பிரச்சிைன	இல்ல.	கஷ்டம்
கஷ்டம் 	ஒண் ம்	அ பவிக்காம	வளர்ந்தவன்,	இப்ப	அ பவிக்க	கா
வந்த ம்,	தனியா	ஃப்ளாட்	எ த் 	இஷ்டத் க் 	வாழ்ந் ட் 	இ க்ேகன்.	ஊர்ல



அப்பா,	அம்மா	கல்யாணம்	பண்ணச்	ெசால்லிக்	ேகட் ட்ேட	இ க்க,	இன் ம்
ெரண் 	 	வ சம்	அந்த	ேபச்ச	எ க்காதிங்க 	ெசால்லிட்ேடன்.	காேலஜ்
ப க் ம்ேபா 	 த	ெரண் 	வ சம்	ஒ ங்கா	ப ச்சவன்,	பீர்	மட் ம் 	ஆரம்பிச்
அ 	கஞ்சால	வந் 	நிக் 	இப்ேபா.	ஆனா	ப ப்ப	விடல	காேலஜ்ல	ேவைல
வாங்கிட் 	தான்	ெவளில	வந்ேதன்.	கஞ்சாத்	தண்ணிலாம்	தப்பா	என்ன?	எவன்
தான்	உடம்ப	ெக த் க்கல	ெசால் ங்க.	ேக 	ெதரிஞ்ேச	தான	ெபப்சி,	ேகாக்,
பீட்சா,	பர்கர்,	ேலஸ்,	Maggi 	தின்ேன	அழியறான்.
	
இப்ப	நான்	ஒ 	ைநட்	ெரஸ்டாரண்ட்	ெம 	கார்ட்	வாசிக்கிேறன்	ேக ங்க…
	
Gilma	Briyani
Chicken	Dynamite
Dragon	Prawn
Kung	pro	Vegetables	/	Chicken	/	Lamb
Kerchief	Parotta
	
இெதல்லாம்	ந ராத்திரில	சாப்பிட்டா	சீக்கிரம்	ெசத் ேவாம் 	ெதரியாமலா
சாப்பிட	றாங்க?	எவ க் ம்	உடம்ப	பத்திக்	கவைல	கிைடயா .	ஊ 	தப்பா	ேப ம்
பயந் 	ேபாய்	கஞ்சா	அ க்காதவன்	தான்	எல்ேலா ம்.	ஒ த்த ம்	இங்க	நல்லவன்
இல்ல.	பயந்தாங்ெகாள்ளிப்	பய க.	இந்த	ஆண்ைம	இல்லாத	அரைசப்	ெபாட்ைட
ெசால்லி ேவாம் 	பயந் 	சரக் ன்ற	ேப ல	இவ ங்க	 ைளய	காலி	பண்ற
டாஸ்மாக்	விஷத்ைத	விட் க்காங்க	.	ஆனா	 ைளய	ஷார்ப்	ஆக் ற	கஞ்சாைவ
சரி 	ெசால்லிட்டா	எல்லாப்	பய ம்	ேகள்வி	ேகக்க	ஆரம்பிச்சி வா ங்க 	பயந்
ேபாய்	சட்டத் ல	தப் 	ெசால்லிட் 	ரகசியமா	எல்லா	ஊர்ல ம்
வித் க்கிட் க் .	கஞ்சா	ஊெரல்லாம்	 ைக 	ேபாலீஸ்க் 	ெதரியா
நிைனக்கிறீங்க,	நான்	ஸ்ேகார்	பண்றவன்	இ க்கற	 ,	சப்ைள	பண்ற 	எல்லாம்	ஒ
ட்ராஃபிக்	ேபாலிேஸாட		அபார்ட்ெமண்ட்ல		தான்.	இத்தைனக் ம்	அந்த	ேபாலீஸ்	ஒ
ெபாம்பைள.	இப்ப 	இ ந்தா	தாேன	யா ம்	ேகள்வி	ேகக்க	மாட்டாங்க.	ெதரிஞ் ம்
ெதரியாத	மாதிரி	கஞ்சா	அ ச் ட் 	அைமதியா	இ ந் ப்பாங்க.	நீங்க	கஞ்சா
அ ச்சி க்கீங்களா?	அ ச் ப்	பழகிட் ங்க	சரக்கத்	ெதாடமாட் ங்க.	சரக்
உங்கைள	மந்தமாக் ம்.	ேயாசிக்க	விடா .	ஆனா	ஜாயிண்ட்	உங்க	 ைளய	ஆக் வ்
ஆக் ம்.	நீங்க	எல்லாத்ைத ம்	கவனிக்க	ஆரம்பிச்சி வீங்க.	உங்க	 ைள
எைதயாச் ம்	ேயாசிக்க	ஆரம்பிச்சி ம்.
	
ளிச் 	 ச்சிட்ேடன்.	இ ங்க	தைல	 வட் 	ட்ெரஸ்	மாத்திட் 	தி ம்பச்	ெசால்ல

ஆரம்பிக்கிேறன்.
	



ஸாரி,	ட்ெரஸ்	மாத்திட் 	அப்ப ேய	ஒ 	ஜாயிண்ட்	ேரால்	பண்ணிட் 	வந்ேதன்,
அதான்	ேலட்	ஆயி ச் .
	
எங்க	விட்ேடன்?	ஹ்ம்ம்…	ேயாசைன.	ஜாயிண்ட்	அ ச்சா	உங்க	மனைச	ேயாசைன
ட் ட் ப்	ேபாக	ஆரம்பிச்சி ம்.	ேவகமா	ஓட	ைவக் ம்.	இலக்கில்லாம	அங்க

இங்க 	ஓட	ைவக் ம்.	தி ர் 	தனியா	விட் ட் ப்ேபாயி ம்.	நீங்க	எவ்வள
ேயாசிச்சா ம்	இவ்வள 	ேநரம்	எதெநனச்சி	என்ன	ேயாசிச்சிங்க 	கண் பி க்க

யா .	 தல்	சரடப்	பி ச் த்	ேத ப்	ேபானா	சில	ேநரம்	கண் பி க்கலாம்.
கிைடக் ேதா	இல்ைலேயா	அந்தத்	ேதடல்	ெசமயா	இ க் ம்.	வழி	ெதரியாத
காட் க் 	ேபாயி	அைலஞ்சி க்கிங்களா?	அந்த	மாதிரி.	எல்லா ம்	அ க் த்
தான	அைலயேறாம்!	இல்லனா	தீம்	பார்க்ல		இவ்ேளா	 ட்டம்	வ மா?	எத்தைன
விதமா	உங்கைள	நீங்க	சாகசத் க் 	உட்ப த் றீங்க!	RollerCoaster,	Columbus,
Ghost	Ride	-	அந்த	மாதிரி	ஒ 	அ பவம்	அந்தத்	ேதடல்ல.	ஒ 	OCB	 ஞ் .
என்	மன 	 ட	நீங்க ம்	ஓட	ஆரம்பிங்க.
	
பன்னிரண் 	மணிக் 	பதனி	விக் றான்	ேராட் ல.	அைத ம்	நீங்க	வாங்கி

க்கிறீங்க.	ஏன்	ெதரியாதா	காைலல	இறக் ன	பதனி	எட்டைர,	ஒம்ப க் 	ேமல
சலிச்சி ம் .	உண 	கலப்படத்	த ப் 	பிரி 	 ைற	ஒண் 	தான்	ேக .	எனக்
ஒ 	ட ட்.	Semiotics,	Structalism,	Saussure	பத்தி	 ட் ப்ல		இ க்கற		எல்லா
வீ ேயால ம்	Signifier	-	Signified	விளக்க	Tree	தான்	example-ஆ	இ க் ,	ஏன்?
ஊ ல	எல்லா ம்	Incest	Sex- 	ெசான்னா	அ 	பாவம்,	கலாச்சார	சீர்ேக ,	அ
இ .	ஆனா	tamilkamakathaigal.comல	இ க்க	Categories:
	
அண்ணன்	தங்ைக	கைதகள்
அத்ைத	கைதகள்
சித்தி	கைதகள்
அண்ணி	கைதகள்

ம்பக்	கைதகள்
	
இைதெயல்லாம்	அப்ப	யார்	தான்	வாசிக் றாங்க?	அப்ப	,	கலாச்சார	காப்பாளர்கள்
ரா	காவாளிக	தானா?

	
சரி,	ஆம்பள	ஆம்பைளய	ஓத்தா	உனக்ெகன்ன?	அவ க் ப்	 ச்சி க்
பண்றான்.	நாட் ல	ஜனத்ெதாைக	கம்மியாகவா	ேபா ?	ெலஸ்பியன	விட் ட்ட,
அப்ப	நீ	ஆணாதிக்கவாதியா 	ேகக் றீங்க.	இவ்வள 	ேநரம்	நான்	ஆணா
ெபண்ணா 	ெசால்லேவ	இல்லேய!	ெகாஞ்சம்	ேயாசிச் ப்	பா ங்க,	கஞ்சா
அ க்கிறவங்க	ஆம்பிளயா	தான்	இ க் ம் 	 	பண்ற	நீங்கதான்	உண்ைமயில்



ஆணாதிக்கவாதி.
	
ஆமா,	இங்க	 த்தகம்	வாசிக்கறேத	ஆயிரத்தி	ெசாச்சம்.	நீங்க	ஏன்	சா டா.
ெஜேமாடா 	கத் றீங்க.	உனக் 	 ச்சாப்	ப 	இல்லயா	வி .	படம்	பார்த் 	ரசிகர்
மன்றம்	வச்சி	தலடா	வா டா 	கத் றவங்க	மாதிரி	நீ ம்	கத் னா	அப்ப	என்ன
மயி க் 	ப க்கிற 	ெதரியாமத்	தான்	ப க்கிறியா?
	
நீ	நிதம்பத்ைத	 ைவத்தி க்கிறாயா?	அல்ல 	உனக் ப்	பி த்த	ந ைக,	காதலி,
ேதாழி,	ேதவைதயின்	நிதம்பத்ைதச்	 ைவப்பதாக	கற்பைன	ெசய் 	 யைம னம்
ெசய்தி க்கிறாயா?	ஒ த்தி	ெசால்றா:	என்	 ஷன்	வாரத் ல	 	நாள்
ஓத்தா ம்	அதிசயமா	ஏதாச் 	ஒ நாள்	தான்	எனக் 	ஆர்கஸம்	ஆ ம்.	அந்த
ம ஷ க் 	அப்ப னா	என்ன 	ெதரி மா	ெதரியல.	ஒ நாள்	அவன 	எ த்
வாயில	ைவச்சா	உடேன	உ விட் ,	இெதல்லாம்	எனக் ப்	 க்கா 	ெசால்றான்.
இன்ெனா 	நாள்	அவன்கிட்ட	என்	நிதம்பத்ைத	-	என்ன	மயி ,	நிதம்பம்!	-	 திய
நக் றீங்களா 	மரியாைதயா	ேகட்டா,	அ சாரி	 ண்ட	அரிப்ெப த் ப்	ேபாய்
அைல ற 	அ அ 	அ ச் ட் 	ப த் ட்டான்.	இப்ப	நான்	என்ன	ெசய்ய?

ஷன்	ஒ ங்கா	ெசய்ய	மாட்ேடங்கறான் 	ேகஸ்	ேபாட் 	 ேவார்ஸ்	வாங்கவா
ம்?	அப்ப ேய	வாங் னா ம்	ெரண்டாந்தாரமா	எவன்	கட் வான்,	அப்ப

கட்றவன்	நக் வான் 	என்ன	உ தி?	கைடசி	வைரக் ம்	ெவ ம்	ஓட்ைடயா
வாழ்ந் 	சாக	ேவண் தான்.	இ ல	நக் னியா 	ேகள்வி	ேவற!
	
என்ன,	ஆர்கஸம்	பத்தி	 டவா	ெதரியா ?	அெதல்லாம்	அங்கிள்ஸ்	ேமல	உள்ள
complaints.	இப்ேபாலாம்	பசங்க	6thலேய	பிட் 	படம்	பார்க்க	ஆரம்பிச் றா ங்க.
Categories,	positions- 	பாடேம	எ ப்பா ங்க.	ஆனா	எல்ேலா க் ம்	இ க்கற
ஒேர	பயந்தான்.	மாஸ்டர்ேபட்	பண்ணா	ஆண்ைம	ேபாயி மா 	தான்.	ஃபாரின்ல
ப ச்ச	ெசக்ஸாலஜிஸ்ட்	ஒ 	ேபட் ல	அெதல்லாம்	எந்த	தப் ம்	இல்ல 	ெசால்றா .
வில	பார்த்தா	தின ம்	ஒ கிழவன்	ேபரப் ள்ைளங்களா,	ைகேவைல

பார்த் ப்பார்த் 	நாசமா	ேபாவாதிங்கடா 	ேலகியம்	விக் றான்.	எ 	உண்ைமேயா
ெதரியல,	ஆனா	இந்த	நாட் ல	ஒ 	பயைல ம்	இவங்க	 ம்மா	இ க்க	விட
மாட்டா வ.	சீரியல்	ந ைக	எ க் 	ெதாப் ள்	ற		மாதிரி	ேசைல	கட் றா?	ரியாலிட்
ேஷான் 	தான்	ேப .	 ஷர்ட்	ேபாட் 	தண்ணி	ஊத் ற ,	பந்ைத	வாயால

க்கிட் 	ேபாய்	 ைடல	ேபா ற ,	ப ன்	ெநஞ் ல	அ க்கி	உைடக்கிற
ேகம்ஸ்.	எப்பவாவ 	ஐட்டம்	சாங்	இ க்கற	படம்	வ ம்,	இப்ப	ஐட்டம்	சாங்	இல்லாத
படேம	இல்ல.	பள்ளிக் டத் ல	அைர ைறயா	படம்	பார்த் 	எப்ப ேயா	ப ச் 	மார்க்
எ த் 	ஊர	விட் 	ெசன்ைன	ேகாயம்பத் ர் 	காேலஜ்	வந்தா,	 வில	பார்த்த
ேபாதா 	ேநர்ல	ேவற.	 ப்பட்டாவ	க த் ல	ேபாட்டா	என்ன	ேபாடாட் 	என்ன?
ச்சர்	ஜாக்ெகட்ல	ஒ 	நாைளக் 	ஒ 	 ைசன்.	பார்க்,	பீச்,	திேயட்டர் 	எங்க



பார்த்தா ம்	ேஜா 	ேஜா யா	இ க்காங்க.	ெபா 	இடத் ல	அசிங்கம்	பண்றாங்க
அங்கிள்ஸ்	எல்லாம்	ேபச் 	ேவற.	அங்க	மட் ம்	என்ன	பண்ண	விடறிங்க?	ஒ
த்தம்	நிம்மதியா	 க்க	எடம்	கிைடயா 	இங்க	தமிழ்நாட்ல	.	ெபண்கள்

பா காப்பாக	வாழத்	த தியில்லாத	நாடாயி ச் 	ஆம்பிைளய	 ைற	ெசால்ற .
ஆகாம	என்ன	பண் ம்?
	
ெசக்ஸ்	பத்தி	ேப னா	தப் ,	ேராட் ல	 த்தம்	ெகா த்தா	தப் 	ெசால்லிட் ,
வில,	ேபான்ல,	ேபப்பர்ல	எங்க	பார்த்தா ம்	ஆபாசம்.	ஆனா	ெசக்ஸ்	மட் ம்	27

வய க் 	ேமல	எப்ேபா	கல்யாணம்	ஆ ேதா	அப்பதான்	கிைடக் ம்.	ெசக்ஸ்	ஒ
உடற்பசி.	ஊ க் 	பயந் 	பசிய	தாங்கிட் ,	கல்யாணம்	பண்ணிக்க	 த்
வச்சவன்	எப்ப ேயா	தன்	ைகேய	தனக் தவி 	சமாளிச்சிடறான்.	சில	ேபர்	பசி
தாங்க	 யாம	மி கம்	ஆகி	கற்பழிக்கிறான்	பா .	அவன	மி கம்	ஆக் ன
இந்த	ச க ம்	அவன்	வாழ்ந்த	 ழ ம்.	பசி	ெகா ைமயான .	வயித் ப்
பசிக்காக	சம்பாதிச் 	சாப்பிடலாம்.	பிச்ைச	எ த்தாச் 	சாப்பிடலாம்.	ஆனா	உடம்
பசிக் 	என்ன	பண்ற ?	எங்க	தி ம்பினா ம்	ஏேதா	ஒ 	ெபண்ேணாட	ெதாப் ள்,
ஏேதா	ஒ 	விளம்பரப்	பலைகயில	காட்சிக் 	ைவக்கப்பட் க் ம்	நாட் ல	உடம்
பசிக் 	தீர் தான்	என்ன?
	
உங்க	தியரில	ஏன்	ஒ 	ெபண்	 ட	மி கம்	ஆகல?	ஆண்	கற்பழிக்கப்பட்டேத
இல்ைலயா?	நல்ல	ேகள்வி	தான்.	ஆனா	மயிராண் ,	நீங்கதான்	ெபண்
அ ைமயாேவ	வளர்க்கிறீங்கேளடா.	ெபண்	நிமிரக்	 டா ,	சிரிக்க	 டா ,	கால்
ேமல	கால்	ேபாடக்	 டா .	இப்ப	தான்	அ க்ெகல்லாம்	ேபாரா ட் 	இ க்காங்க.
ஆம்பிைளக் 	கற் 	ஒன் 	இ க்கா?	கற் 	கான்சப்ட்	நீ	ெபாம்பைளய
அ ைமயாக்க	உ வாக் ன 	தான!	அப் றம்	ஆம்பைளக் 	இல்லாத	கற்ைப
எங் ட் 	அழிக்கிற ?	ஆமா	யார்	ெசான்னா	ெபாண் க் 	ெசக்ஸ்ல
பிரச்சிைனேய	இல்ைல ?	இேத	ஊ ல	தான்	அர்ச்சகர்கள்	ேமற்சட்ைட
அணியாமல்	இ ப்ப 	எங்கள்	காம	உணர்ைவ	 ண் ,	எனேவ	சட்ைட
ேபாட ம் 	க தம்	வந்தி க் .	சிக்ஸ்ேபக்ஸ்	வச் 	ஹீேரா	ஆ ற 	யா க்
நிைனக்கிற	நீ?	உண்ைமயில	இந்த	Sex	Starvation-ஐ	காசாக் ற 	தான்	இப்ப
பிஸுனஸ்.	சினிமாக்காரங்க	தான்	ெசமயா	சம்பாதிக்கிறாங்க.	 விகார க் ம்
ரிஞ் ப்	ேபாச் 	இப்ேபா.
	
தமிழ்	சீரியல்	எல்லாத் ல ம்	ஒேர	கைத	தான்.	கள்ளக்காதல்.	அ ம்	வில்லி
தான்,	கல்யாணமான	ஹீேராவ	அைடய	நான்	ெகாைல	ெசய்யக் டத்	தயங்க
மாட்ேடன் 	வசனம்	ேப றா.	மதிப்பிற் ரிய	மகளிர்	சங்கம்,	நீங்க	ஏன்	அ த்தவன்

சைன	அைடய	நிைனக் ற	ெபண்கள்	பற்றி	மட் ேம	எ க்கப்ப ம்	சீரிய க்
எதிரா	ேபாராட்டேம	பண்ண	மாட்றீங்க?	உங்க	ெபண்டாட் ம்	ெபாண் ம்	Stayfree,



Whisper,	இல்ல	ேவற	எந்த	ப்ராண்ட்	சானிடரி	ேநப்கின்	பயன்ப த் றாங்க
ெதரி மா?
	
ஒ த்த க் ம்	சா 	பயேம	கிைடயா ,	இல்லனா	இப்ப 	ஒ க்கேம	இல்லாம
வாழ்வானா?	அய்ேயா,	சா 	ெசான்ன ம்	தான்,	காைலல	நடந்த	ஆக்ஸிெடண்ட்
ஞாபகம்	வ .	ம ச க் 	எப்ப ெயல்லாம்	சா 	வ !	ெபாண்டாட் ேயாட
கள்ளக்காதலன்	ைகயால	சா .	சாக்கைட	அள் ம்	ேபா 	விஷ	வா 	தாக்கி	சா .
ப்ளாட்ஃபார்ம்ல		ப த்தி ந் 	கார்	ஏறி	சா .	ஜல்லிக்கட் 	ேவ க்ைக	பார்க்கப்
ேபானவ க் 	மா 	 ட் 	சா .	 ங்கிட் 	இ க் ம்ேபா 	ெசத்தவன்	ஏன்
ெசத்தான் 	டாக்ட க்ேக	ெதரியல.	எய்ட்ஸ்	உள்ள	விபச்சாரி	 லம்	எய்ட்ஸ்	பரவி
சா .	பாத் ம்ல	வ க்கி	வி ந் 	சா .	நிலத் க் க்	ெகாைல.	நைகக் 	ெகாைல.
கீழ்சாதிக்காரன்	ேமல்சாதிப்	ெபாண்ணக்	காதலிச்சா	ெகாைல.	சாவப்	பார்த்
பார்த் 	பயேம	இல்லாம	ேபாய்,	சா 	வ ம்	ேபா 	வரட் ம்	அ 	வைரக் ம்	என்ன
ேவணா ம்	பண்ணலாம்,	எப்ப 	ேவணா ம்	வாழலாம்.	என்	வாழ்க்ைக,	என்
ெபாண்டாட் ,	என்	 ள்ைள.	நீங்க	யா ?	பக்கத் 	வீடா?	ஓக்ேக.	தண்ணிக்

க்காமல்	இர 	 க்க	கஞ்சா	அ த்த	வாலிபர்	dehydrate	ஆகி	உயிரிழப் .
	
எனக் 	சாைவப்	பார்த் 	பயெமல்லாம்	கிைடயா .	எ க் ம்,	நான்	ேபாய்
தண்ணிக்	 ச்சிட் 	வேரன்.
	
(ஜாயிண்ட்	-	கஞ்சா	-	ேடாப் 	–	சிவபானம்	|	OCB	-	ேராலிங்	ேபப்பர்)
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உனக்ெகன்ன	ேவண் ம்?	–
ேகட்பவனிடம்	என்ன	ேகட்க?
வரமா?	சாபமா?
	
சாபம்	தர	வி ம்பியதில்ைல
வரம்	தர		அவன்	கட ளில்ைல
கட ேள	இல்ைல	என்கிறவன்.
	
உரிைமையக்	ேகள்	என்
கற் க்	ெகா த்தவனிடம்
என்ன	ேகட்ப ?
	
ேபனா?
நானின்றி	அதற்ேக 	மதிப் ?
நியாயம்	தான்!
	
ஆ ைளக்	ெகா 	என்றால்
நிைறவைடந் விட்டேத
என் 	ைகையப்	பிைசகிறான்.
	
உைழப்ைபக்	ேகட்டால்
ஓய்வில்	இ க்கிேறன்
இப்ேபா 	என்கிறான்.
	
இதயம்?
நாேன	இரவலாய்ப்	ெபற்ற
இப்ேபா 	அ ம்	என்னிடமில்ைல.
	
சிந்தைனையத்
த கிறாயா?
தந்ேதன்	என்றான்.



	
நிச்சயம்	த ேவன்
உனக் 	என்ன	ேவண் ம்?	-
மீண் ம்	ேகட்கிறான்.
	
தைலவனாய்	ெந ப்பாய்	
ரியனாய்		ஒளியாய்			

நீேய	ேவண் ம்.		
	
யார்	நீ?
க ப் க்	கண்ணா யில்
கரகரத்த 	 ரல்.
	
த மாறிச்	ெசான்ேனன்	-
உன்	உயிரி ம்	ேமலான
அன் 	உடன்பிறப் .
	
வரலா 	வழிகாட் ம்,
அதில்	நா மி ப்ேபன்	-
கண்கைள	இ க	 னான்.
	
***
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ேக.	ேக.	ஷா	(அன்ைறய	தமிழக	ஆ ந	ர்,	ஜூைல	31,	1971)
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ம் கார்	படத்தின்	பாட் கள்	ெவளியான	ேபா ,	அவற்றில்	ஒன் 	ேவர்ல்

ெமாத்த ம்	அரள	விட்ட	பிஸ்த் .	ெசம	ஹிட் .	“வாழ்க்ைக	என் ம்	ஓடம்
வழங் கின்ற	பாடம்…”	-	படத்தில்	க ந்தி	அ கள்	பா வதாக	அைமப் .
க ந்தியின்	வரிகள்	ெதரியாத	ரசிக க் ,	க ந்தியாக	ந த்த	ேகபி	 ந்தராம்பாள்
என்றால்	ஔைவதான்.	இந்தப்	பாடலின்	ெதானி,	ஒ 	காலகட்ட	ஔைவயின்
ெதானியாகேவ	இ க் ம்.	“ேக ெகட்ட	மானிடேர,	ேக ங்கள்”	என்ப
மாதிரியான	ெசாற்கள்	அதில்	பயில்வைதப்	பா ங்கள்.
	
���������	��������
������������	�����
�������	������	��������	�����	-	�����
������	��������	�������	����	�����
�������	������������	�������	-	���
����	������	�������������	�����
�����������	�������	����
������	����������	����������	�������
��������	���������	�����	��������
������	������	����	����	�����…



	
உவைமக ம்	உ வகங்க ம்	ஔைவயால்	எ தப்பட்ட 	ேபாலேவ	இ க்கிற ,
அல்லவா?	“கான	மயிலாடக்	கண் ந்த	வான்ேகாழி	தா ம வாகப்	பாவித் ”
என்ெற திய	ஔைவயின்	எ த் .
	
காக்ைகையக்	கைலஞர்	பா ய 	திட்டத்ேதா தான்	என் 	 சிப்பிக்க	இன்ெனா
பாட்ைட ம்	ெசால்லலாம்.	அதில்	எ ைமையப்	பா கிறார்.	“ேகாமாதா	எங்கள்
லமாதா”	காலத்தில்	“எ ைமக்	கன் க் ட் 	என்ென ைமக்	கன் க் ட் ”.

அப்பாடலின்	எ ப்ேப	ெந ப்பாக	இ க் ம்.
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ஏதாவ 	ெசால்லலங்காரம்	ைவத்தால்,	ெசால்ல	வந்த 	மைற க் ப்	ேபாய்வி ேமா
என் 	ேயாசித் 	மிக	மிக	ேநர யாக	எ தப்பட் க்கிற .	அலங்காரம்	என்பைதப்
ரிந் ெகாள்ள	அந்த	ேநரத்தில்	வந்த	பிற	பாடல்கைளப்	பார்க்கலாம்.	“ ல
ந்தலம்	 வலய	தள	நீலம்	ேகா 	மதன	லாவண்யம்…”	ஓர்	உதாரணம்.

	
இ ம்	ெப ம்	ஹிட் தான்.	ஆனால்,	ெபா ள்	 ரிந் 	ரசிக்க	அறிஞர்களின்	உதவி
ேவண் யி க் ம்.	ஒ 	க த்ைதப்	பிரசாரம்	ெசய்ய	அழகியல்	ேதைவ	இல்ைல
என்பதல்ல;	அழகியல்	இ க்கக் டா 	என்கிற	தீர்மானம்	இப்ேபா
ேயாசிக்ைகயில்	ஆச்சரியப்ப த் கிற .	இதற்கான	ெதள்ளத்	ெதளிவான
எ த் க்காட்டாக,	கலர்ப்	படக்	கால	‘ஒேர	ரத்தம்’	படப்	பாட் 	வரிகைளச்
ெசான்னால்	ேபா மான .
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த்திவைளக்கிற	ேசாலிேய	இல்ைல	என்பைதக்	கவனிக்கலாம்.	இதில்	வ கிற
‘ லவிளக் ’	பாத்திரத்தில்	ேதான்றியவர்	எதிர்கால	 தல்வர்	ஸ்டாலின்	என்ப
றிப்பிடத்தக்கதா,	இல்ைலயா	எனத்ெதரியவில்ைல.

	
ெரண் 	ேமற்ேகாள்கைளப்	பார்த் 	விட் ,	‘தைலவர்	 ரட்சிப்	பாட் ,	தத் வப்
பாட் 	எ வதில்	தான்	ெகட் 	ேபாலி க்கிற ’	என்ற	எண்ணத் க்
வந் விடக் டா .	எ திய	பாடல்களில்	பாதி	அள க்காவ 	காதல்,	காம,	பாசப்
பாடல்க ம்	வ ம்.	ஆரம்ப	காலத்தில்	இ ந்ேத	ஒன்ைறக்	 றிப்பிடலாம்.
	
பராசக்தியில்	மற்ெறா 	ெவற்றிப்	பாடல்,
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ள்ளலான	ெமட் ல்	அைமந்த	பாட் .	ஹார்ேமானியத்ேதா 	இரண் ல்லாமல்

கலந் 	ஒலிக் ம்	பழங் ரல்கள்.	அதில்,	க ப் 	ெவ ப் க்	கட்ைடக க் 	இடறல்
இல்லாமல்	உட்கார்ந்தி க் ம்	வரிகள்.	ப த் ப்	பார்க் ம்ேபா ,	வாய்ப்பா 	ேபால
ட்ட ம்	ெப க்க ம்	சமமாக	இ க் ம்	மரபார்ந்த	ெசாற்கள்.	இதற்

இப்ப த்தான்	எ த	ேவண் ம்	என்கிற	நிர்ணயிக்கப்பட்ட	 த்திரம்
பின்பற்றப்பட் க் ம்.
	
இேத	படத்தில்	ஒ 	ஹிந்தி	ெமட்ைடப்	பயன்ப த்த	வி ம்பினாராம்	தயாரிப்பாளர்.
அப்ேபா 	நம்பர்	ஒன்,	 -வாக	இ ந்த	இ 	பாடலாசிரியர்களால்	தி ப்திகரமாக
எ த	 யாத	நிைலயில்	‘ ம்மா’	எ திப்	பார்த்தாராம்	நம்மாள்.	ஒன்	ேடக்	ஓேக.
ேசாகப்பாட் .	“ஏன்	பிறந்தாய்	மகேன	ஏன்	பிறந்தாேயா”	கான்ெசப்ட்.
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என்கிற	அந்தப்	பாட்ைடக்	ேகட்டால்,	நம்	 கத்ைதத்	தாண் ய	ெமட்டைமப்ைபக்
கவனிக்கலாம்.	அதற் 	எ வதற் த்தான்	 தல்	நம்பர்கள்
சிரமப்பட் ப்பார்கள்.	அந்தச்	சிரமத்ைதச்	சமாளித்த 	கைலஞரின்	திறைம.
றில்	ெந லாக ம்	ெந ல்	 றிலாக மாகச்	சமாளித்த	பிற்பா ம்,	உயிர்	வந்ததால்

உக் றள்	ெமய்	விட்ேடா யி ப்பைத	‘வந்ேதன்’	என்கிற	ெசால்லாட்சியில்
காணலாம்.	ெபா வாகச்	சினிமாக்காரர்கள்	இப்ப ப்பட்ட	மயக்கங்கைள
அ மதிக்க	மாட்டார்கள்.	அ 	ெப ம்	வசனக்	கைலஞ க்கான	வீட்ேடா!
	
இப்ப யான	எந்த	அதிகாரத்ைத ம்	பயன்ப த்தாமல்,	ெமட்டைமதியில்
வியக்கைவத்த	வரிகள்,	“காகித	ஓடம்	கடலைல	மீ ”	பாட் ல்	உட்கார்ந்தி க் ம்.
அநாதரவான	 ன் 	 ழந்ைதகள்	ேபாக்கிடம்	இல்லாத	நிைலயில்	தவிக் ம்
ழல்.	அறச்	ெசாற்கள்	அங்ேக	நிற்க	ேவண் ம்.	காட்சிேயா	ேசாகத்ைதப்	பிழிந்

பார்ைவயாளர்கைள	உலர்த்திவி ம்	வைகயினதாக	அைம ம்.	அதற்ேகற்ப
எ தேவண் ம்.	அத்ேதா 	தன்	ெகாள்ைகைய ம்	(சந்தர்ப்பம்
கிைடக் ம்ேபாெதல்லாம்)	அதற் ள்	ைவத் விட	ேவண் ம்.
	
இவ்வள 	சவால்கைள ம்	எதிர்ெகாண் க் ம்	அந்தப்	பாடல்.
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இந்த	 த்தாய்ப்ைப	அவர்	ைவத்தி ப்ப ,	 ராண	சினிமாக்	காலத்தில்!
	



இப்ப 	ஒன் க் ள்	ஒன்ைறப்	ெபாதிந் 	ைவப்பைதத்	தன்	பாணியாகேவ
கைடப்பி த்தார்.	ஏகப்பட்ட	ெரஃபெரன்ஸுகள்	வரிக க் ள்	 ைதந்தி க் ம்.	படம்
அ ைவ	என்ேறா	ந கர்கள்	ெமாக்ைக	என்ேறா	பரிகாசம்	ெசய்தி ப்ேபாம்.	‘ெபண்
சிங்கம்’	படம்	என்றால்	பாட் 	வரிகள்	நமக் ள்	 ந்தனவா?
	
இைசயி ம்	நவீனத் வம்	 ந் விட்ட	நிைலயில்	ெமட் க் 	எ தினார்:
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ெமட்ேடா 	மைறந் விடக் ய	வரிகள்.	வீைண	என்ப 	கம்பீரம்.	ெசவிப்பைறக்
அதிர்ச்சி	த ம்	டங்கார	ஒலி.	ேவ கானம்?	அ 	கா 	மடலில்	உரசிப்	ேபா ம்
வின்	இதழ்.	கம்பீர ம்	ெமன்ைம ம்	கலந்த	கன 	நாயகி	எப்ப 	இ ப்பாள்?

வீைணைய	மீட் ம்ேபா 	அதிலி ந் 	 ல்லாங் ழல்	இைச	வந்தால்	எப்ப
இ க் ேமா	அப்ப 	இ ப்பாள்.	தி வா 	 ைறயின்	ேதா 	ராகமா?	நாதஸ்வர
இைசச்	சக்ரவர்த்தி	தி வாவ ைற	ராஜரத்தினம்	பிள்ைள.	வி ய	வி ய,
வீட் க் ப்	ேபாகாமல்	ஜனங்கைளக்	கச்ேசரி	ேகட்க	ைவத்த	அந்த	ேமைத,
‘ேதா க்ெகா 	ராஜரத்தினம்’	என் 	ெபயர்	ெபற்றவர்.	அவசரத்	ேதைவக் 	அவர்
ேதா 	ராகத்ைத	அட ைவத் ப்	பணம்	ெபற்றார்	என் ட	ஒ 	கைத	உண் .
தி ெவண்காட்டார்	சமகால	வித் வான்.	மக்கள்	திக்பிரைம	பி த்
மயங்கிக்கிடப்பார்களாம்	அவர்	நாகஸ்வரத்தில்	ம 	வாசிக் ம்ேபா .	காைல



அ ம்பிப்	பகெலல்லாம்	ேபாதாகி	மாைல	மல ம்	இந்ேநாய்	என் 	காமத்ைதக்
கவிைதயாக்கினார்	வள் வர்.	இன்ெனா 	பக்கம்	ேகபி	 ந்தராம்பாள்	ஒ
ெதாைகயறா	எ த்தால்	ேகட்கச்	ெசவி	ேகா 	ேவண் ம்	என் 	ஏங் ம்	காலம்
இ ந்த .	அந்த	அம்பா க் 	ெகா 	ேகாகிலம்	என் 	ெபயர்.	ஊரின்	ெபயர்
ெகா 	என்பதா?	சங்கீதத்தின்	ெகா 	என் 	உள்ளர்த்தம்.	இதில்	ைலட்டாக
சங்கத்ைத	உள்ேள	விட்டால்,	ெசம்மண்ணில்	ெபய்த	மைழ…	இவ்வள ம்	ஒ
சாதாரண	 யட்	பாட் க் ள்	அமிழ்ந்தி க்கிற 	பா ங்கள்.	இவற்ைற	எல்லாம்
யாேர ம்	கவனிப்பார்கள்	என் 	க தியி ப்பாரா?
	
கைலஞர்	எ திய	அைனத் ேம,	‘தனக்காகேவ’	என் 	ேதான் கிற .
	
***
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ேநர யாகேவ	ெசால்லி	வி கிேறன்.	கைலஞர்	தீட் ய	பைடப்பிலக்கியங்களில்	நான்
வாசித்த	வைர	எனக் 	மிகப்	பி த்தமான 	அவர 	‘மீைச	 ைளத்த	வயதில்’
என்ற	 ல்	தான்.	வசன	கவிைதகளின்	ெதா ப் 	 ல்	என	இைத
வரிைசப்ப த்தலாம்.	1953ல்	கல்லக் 	ேபாராட்டத்தில்	சிைறேயகிய	ேபா 	எ திய
‘ைவரமணிகள்’	ெதா ப் ம்	சிைற	மீண்ட	பின்	ேக.	மாதவனின்	ஓவியங்கைள	ஒட்
எ திய		‘ேதனைலகள்’	ெதா ப் ம்	ேசர்ந்தேத	இந் ல்.	அப்ேபா 	இ ப களின்
பிற்ப தியில்	இ ந்தி க்கிறார்.
																																																																																																																													
ைவர த் வின்	 யற்சியில்	இச்சி ல்கைளச்	ேசர்த் 	தமிழ்க்கனி	பதிப்பகம்
ெவளியிட் ள்ள .	‘மீைச	 ைளத்த	வயதில்’	எனப்	ெபயரிட்டவ ம்	அவர்	தான்.
ஆ 	மாதத் க் ப்	பின்	தி ச்சி	சிைறயிலி ந் 	மீைச டன்	ெவளிவந்ததாக
கைலஞேர	 ன் ைரயில்	 றிப்பி கிறார்	என்பதால்	ெபா த்தமான	ெபயேர.
	
மிக	அழகான	 த்தக	ஆக்கம்.	2002ல்	ெவளிவந்த	இந் ைல	ெசன்ைனயில்
அப்ேபா 	கல் ரி	வாசித் க்	ெகாண் ந்த	நான்	ேலண்ட்மார்க்	அல்ல
ேவேறேதா	கைடயில்	 தலில்	பார்த்த	ேபா 	எ த் த்	தடவி	வியந்த
நிைனவி க்கிற .	அப்ேபா 	அதன்	 தல்	பக்கத்தில்	எண்ப களின்	 ைகப்பட
ஆல்பங்களில்	ஒவ்ெவா 	பக்கத்தி ம்	ைவக்கப்ப ம்	Glassine	தாைள
ைவத்தி ந்தார்கள்.	அ த்த	பக்கத்திலி க் ம்	அழகான		கைலஞரின்	இளவய ப்
ைகப்பட ம்	 ற்தைலப் ம்	அதன்	வழிேய	semi-transparent	ஆகப்	 லப்பட்
vintage	உணர்ைவ	அளிக் ம்.	(ஏேனா	அ த்த	பதிப்பில்	அந்தத்	தாைள	நீக்கி
விட்டார்கள்!)
	
லிற் 	ைவர த் 	எ தி ள்ள	 ன் ைர ம்	 க்கியமான .	 ன் ைரையக்

கடந் 	விட் 	 ைலப்	ப த்த		பிறேக	அதனிடம்	தி ம்ப	வந்ேதன்.	 ைலப்	ப த்த
ேபா 	எனக் த்	ேதான்றிய	ஒ 	விஷயத்ைத	 ன் ைரயின்	 தல்	வரியாகேவ
எ தி	இ க்கிறார்	ைவர த் 	என்ப 	ஆச்சரியம்.	இ 	கிட்டத்தட்ட	கைலஞரின்
தல்	 ல்	ேபாலத்தான்.	அதனால்	‘விைள ம்	பயிர்’	என்ற	உவைம	இயல்பாகேவ

நமக் 	மனதில்	உதித் 	வி ம்.	ஆனால்	இந்த	 தற்பைடப்ேப	எனக் 	அவர



எ த் க்க ள்	சிறப்பானதாகத்	ேதான் வ 	தான்	ேபராச்சரியம்.	இ 	நான்
ேயாசித்த .	“விைள ம்	பயிர்	 ைளயிேல	என்பார்கள்.	 ைளத்த	ேபாேத
கதிர்களாக	விைளந்தைவ	கைலஞரின்	இளைமக்கால	எ த் க்கள்”	-	இ
ைவர த் !
	
“தன்னா	சிரியன்	தன்ெனா 	கற்ேறான்	/	தன்மா	னாக்கன்	த ைற	காரெனன்
/	இன்ேனார்	பாயிரம்	இயம் தல்கடேன.”	என்ற	நன் ல்	விதிையக்	 றிப்பிட்
ஆசான்	மாணவ க் ம்	பாயிரம்	பாடலாம்,	மாணவன்	ஆசிரிய க் ம்	பாயிரம்
எ தலாம்	என்பைதக்	 றிப்பிட் 	தா ம்	கைலஞ ம்	பரஸ்பரம்	தத்தம்
ல்க க் 	 ன் ைரகள்	எ திக்	ெகாண்டைதச்	 வாரஸ்யமாகச்	ெசால்கிறார்

ைவர த் .
	
*
	
‘ைவரமணி’	ெதா ப்பின்	கவிைதகள்	 க்க	இயற்ைகைய	வர்ணித் ம்,	அைத
அப்ேபாைதய	அரசியல்	 ழேலா 	இைணத் ம்,	தன்	சிைறத்	தனிைமைய
ஒப்பிட் ம்	எ திச்	ெசல்கிறார்.	பிைற,	ஆ க்காற் ,	இர 	வானம்,	கடல்,	ஆ ,
வி யல்,	மைல,	 ழந்ைத,	கிளி	என	இயற்ைக	அம்சங்கள்	ஒவ்ெவான்ைற ம்	அவர்
அ கியி க் ம்	விதம்	அலாதியான .	(இவற்றில்	‘ கழ்’	என்ற	கவிைத	மட் ம்
பலவீனமான .)
	
தனிப்பட்ட	 ைறயில்	எனக் ப்	பி த்தமான 	‘தனிைம’	என்ற	தைலப்பிலான
உணர்ச்சிகரப்	பைடப் .	ெப ம்பாலான	கவிைதகளில்	சிைறயில்	தான்	வா வைத
எ தி	இ க்கிறார்	என்றா ம்	தனிைமயின்	ெப ஞ்சிக்கல்	மனதில்
ண் ய க் ம்	நிைன கள்தாம்	என்பைத	இதில்	அ த்தமாகச்	ெசால்கிறார்.

	
கடைலப்	பற்றி	எ கிறார்:
����	����������	�����	��������	���������
����������	�����������	��!
�������	��������	���	��������	�������
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ைவகைறயிடம்	ெசால்கிறார்:
�����	��	��������	����	-	����	������	����	����
����!	�������	��	��������������!
����������	����������������	��
��������������.



	
அகப்ைப	ேப ம்	தத் வம்:
�������������������	���������	��!
�������������������	������������������
�������!	�����������	��������	���������	����!
	
மைலையப்	பற்றிச்	ெசால்கிறார்:
��������	����������	–	‘������	�������
���������’!
����	�������	������������	��������
�����������	������!	
	
ழந்ைதையப்	பார்த் ப்	ேப கிறார்:

������	��������	���������,	��������	��������
������������	�������	����	����	������	���
��������?	...	���������	��������	����������
����	���������	��������	����	����	�����.
	
கைழப்	பற்றி	உைரக்கிறார்:
��	���	�����.	����	������	�������	����
�������������	����	������	�����	������������.
	

		
	
ஒ 	ெபண் டனான		உைரயாடல்:
“������	����������	�����	���������������
���������…”
“���������	��������	-	����	���������	��	-	���!”



“�������������	��	�������	���������	����!”
“�����������������	-	��������	����������.”
“����	��������������	��������������	�������
���	��������!”
	
உைரயாடல்	இன் ம்	 ரம்	ேபாகிற .
“�����	��������	-	���������	�����������.	����
��������	-	�������������	���������.	������
��������	-	�����	����	���������.”
	
இதில்	வ ம்	ெபண்	யாெரன	அறிய	 ைலப்	ப ங்கள்.
	
*
	
இரண்டாம்	ப தியான	‘ேதனைலகள்’	தான்	 லின்	சிறப்பான	ப திகைளத்
தாங்கியி க்கிற .	எல்லாேம	கவிநைடயிலான		 ங்கைதகள்	எனலாம்.	இவற்றில்
ெப ம்பாலானைவ	 வாரஸ்யமாக	அைமந் ள்ளன.
	
பத் க் ம்	ேமற்பட்ட	பைடப் கள்	இதிலி க்கின்றன.	வணிகத்தின்	ெபா ட்
தைலவிையப்	பிரிந் 	ேராம்	ெசல் ம்	ஒ வன்	அழகிய	ெபண்ெணா த்திைய
அங்ேக	சந்திக் ம்	கைத	‘ேதனைலகள்’.	சேகாதரனின்	காத க்காகத்	ேதாழியின்
மனைதக்	கைரக்க	 ய ம்	ெபண்	வ கிறாள்	‘ேதாழி’யில்.	ேபார்	மீண் 	தி ம் ம்
காதலைனத்	த வ	 யாமல்	ம தாணி	அணிந் 	நிற் ம்	ெபண்	பற்றி
‘ம தாணி’	ேப கிற .	நீரா 	எ ம்	காதலிைய	ஓவியமாய்	வைரந்தவன்	ெசய்த
பிைழயின்	விைளைவச்	ெசால் ம்	‘அ வி’.	 லிக்கஞ்சா	மறத்தமிழச்சி
ைனக்கஞ் ம்	 டத்தனம்	சா ம்	கைத	‘ றம்’.	 டவன்	மைனவியிடம்	மயங்கி

அவைள	அைடய	 ைன ம்	இளவரசன்	வ ம்	‘யாழ்’.	 ரத் ச்	சிற்பத்ைத	அசல்
ஆெணன	எண்ணி	உைடக் ம்	இளவரசி	வ ம்	‘சிற்பி’.	ேசவற்சண்ைடயில்
வல்லான்	ஒ வைன	ெவல்ல	நிைனக் ம்	தம்பதிகள்	வ ம்	‘ேசவல்	சண்ைட’.
சிலப்பதிகாரக்	ேகாவலனாய்த்	தன்	காதலைன	வரித் க்	க தெம ம்	ெபண்
பற்றிய	‘மடல்’.	 லி	ேவட்ைடக் ப்	ேபா ம்	 ஷைனப்	பயந் 	த க் ம்	ெபண்
பற்றின	‘ஆண் 	விழா’.	சமண	-	ைசவப்	ேபாரில்	சமணர்	பக்கம்	ெத விலிறங்கிப்
ேபாரா ம்	காதலன்	பற்றிய	‘மயிலிற ’.
	
இக்கைதகள்	ஒவ்ெவான் ேம	கைலஞர்	அகம்,	 றெமன	இ றத் ச்	சங்க
இலக்கியங்களில்	எவ்வள 	 ரம்	பாண் த்யம்	ெபற் த்	திகழ்ந்தார்	என
ஐயந்திரிபற	நி பிக்கிற .	அக் றிப் கள்	மட் மின்றி	அவர 	கற்பைனப்	பரி ம்



பரபரத் ப்	பறக்கிற .	ப க்க	ப க்க	வாசிப்பின்பம்	நம்ைம	அள்ளிக்	ெகாள்கிற .
இதில்	ெவளிப்ப ம்	அவர 	ெமாழிச்ெச ைம	ஆச்சரியப்ப த் கிற .	பிற்பா
அரச	கைத	சார்ந்த	படங்க க் க்	கைலஞர்	கைத	-	வசனம்	எ த	இ
க்கியமான	 ன்ன பவமாய்	இ ந்தி க் ம்	எனப்ப கிற .

	
உதாரணத்திக்ேகார்	உைரயாடல்.	தைலப் க்	கைதயான	‘ேதனைலகள்’
என்பதிலி ந் 	–
“�����,	�����,	������	�����	�������.	������
�����	����������	���������	��������.”
“����	����?”
“����	����.”
“��������	������������!”
“������������	����������;	���	���������
�������������	����!”
“����	������	����	��!	����������	������������
��������…	�������	��������	�����������	����.”
“��������	����…	������	����…	����	������
����…	��������	��������������	����������
����…	����	����	��������	������	����…”
“������	����	����.”
“���	����������	���	����.”
“����������…	����������	�����	������������	-
����������	����.”
	
ஆண் 	விழா	என்ற	கைதயிலி ந் 	இன் ேமார்	உைரயாடல்	எ த் க்காட் :
	
“�����������	�����������	��������	�����,
������������	�������������	������	������
����	��������	��������	�����������
������������	������	����	�������
������������	�����������	�������?”
	
“�������	�����������	����������	������!
���������,	����	�����	�����������	������
�������	����������	�������������	����������
�����������	������������	�������������!”
	



“��������	���������	����	���������;	���	�����
���	�����	��������	��������	������?”
	
“���������	�����������	������������;	���
�����	������	�����������	�����������;	���
��������	���������	����	��������	�����������.
��������	�����	��������,	����	�����������.”
	
கற்பைன	வள ம்	காட்சி பமாய்ச்	சிறக க்கிற .	‘ம தாணி’யில்	இவ்வரிகள்:
“��������	�����	�����������;	������������
�������������	������������	���������
��������	����	���������	��	��������	���
�������;	���	������	�������”	என் 	ேகட்பவ க் க்
காதலியின்	பதில்	-	
	
“��������	�������	�����	�������	������
���������.	�������	������	�����…	���	�����
�������	���������	�������	�������	������
�����������	��������	������	����	�����
�������	����������������	�������������
����������	��������������.	��������	����
�����������	��������.”
	
காதலிைய	ஓவியமாய்த்	தீட் ம்	காதலைனக்	காட்சிப்ப த் கிறார்	‘அ வி’யில்:
“��������	��������	���	������	��������
�������������!	������	���������	��������
�����	����������	�������	�������!	������
����������������	��������;	������	�������
����	�����;”
	
‘மடல்’	என்ற	கைதயில்	காதலன்	ேபா க் ச்	ெசன்றைத	எண் ம்	காதலி:
“��������	�������	��������	������������
������	����	����������	�������	�����������
���������!”	����	������	��������.	“����������
������	�����	������	��������	��������
��������!	������������	���������	�����	������
���	������!	������	������!”	-	����	��������



���������	����	���������	����������	����
�����	���������	���������.	����	�����
���������	������������	�������	������	��
�����	��������;	�������	�����������	����
��������	��������!
	
இவற்றில்	ெமாழிப்	 லைம	மட் மின்றி	அவர 	ச கக்	க த் க்கைள ம்	 வி
ைவத்தி க்கிறார்.	ஆடல்	ெதாழில்	ெசய் ம்	 லத்தில்	பிறந்ததாேலேய	ஒ த்தி
ஒ க்கங்ெகட்டவளாக	இ க்க	ேவண் யதில்ைல	என்பைத	ெவவ்ேவ 	இடங்களில்
அ த் கிறார்.	மற்ற	சாதியினரின்	க ம்	உைழப்ைப	உறிஞ்சி	வா ம்	பார்ப்பனைர
ஓரிடத்தில்	காட்சிப்ப த் கிறார்.	ப த்தறி க் ப்	 றம்பான	 ட	நம்பிக்ைககைளச்
சா கிறார்.
மனங்கள்	இைணந்தால்	ேபா ம்,	காத க் ச்	ச க	ஏற்றத்தாழ் 	ெபா ட்டல்ல
என் 	நி கிறார்.	தன்	பைடப்பில்	 ற்றமி ந்த 	அறிந்த ம்	உயிர்வி ம்
கைலஞன்	ேபான்ற	 ைமப்	பாத்திரங்க ம்	உண் .
	
திராவிட	இயக்கத்ைதச்	ேசர்ந்த	ேகேக	சாமி	தி மணத் க் ச்	சில	தினம்	 ன்
ெகாைல ண்டைதெயாட் 	“ேசாைலயிேல	ெதன்றேல	இன்பம்…”	என்
ெதாடங் ம்	காவியக்கைத	ஒன்ைறத்	தான்	இயற்றியைத	‘ெநஞ் க் 	நீதி’யில்
றிப்பிட் க்கிறார்	கைலஞர்	(பாகம்	1,	அத்தியாயம்	35).	அ 	ஏன்

இத்ெதா ப்பில்	இடம்	ெபறவில்ைல	எனத்	ெதரியவில்ைல.	அ ைமயான	அந்தக்
காவியத்திலி ந் 	சில	வரிகள்:
	
“�������������	���������	�����	������
���������������	��������	�������!”
	
“��������	���������������	�������	���������.
�������	����������	��������.”
	
“����	��������	��������	����������������
�����	����	�������	��������������	���
����������	��	���	����	��������.	��������	���
���	��������.”
	
“����������������	����	�������������.
�����������	�����������	�������	�����	���
������	�����������	�����,	�����	������!”



	
“���������	��������	������������;	���������
���������	�������	��������!”
	
“�����������	���������	������������	����
�������������������!	����	����������	���
�����	������������.	���������	������������
��������	����������!”
	
விநாயகர்	ெபற்ேறாைரச்	 ற்றி	வந் 	ஞானக்கனி	ெபற்றைதப்	ேபால்	கைலஞரின்
எ த் 	வன்ைமைய	அறிய	144	பக்கங்கள்	ெகாண்ட	இச்சி 	 ல்	 க் 	வழி.
இ 	எ தப்பட் 	 மார்	அ பத்ைதந் 	ஆண் கள்	ஆகின்றன.	நான்	வாசித்
பதிைனந் 	ஆண் கள்	ஆகின்றன.	இப்ேபா 	மீண் ம்	இைதப்	ப க்ைகயி ம்
இதன்	ெமாழி	இனிக்கிற .	பழங்கவிைத	ரசிகர்க க் 	இைதச்	சிபாரி
ெசய்கிேறன்.	
	
***



����������	�������:	������
�������

�����������
	
1.	சந்ேதகத் க் 	இடமில்லாத	வைகயில்	கைலஞர்	 .	க ணாநிதியின்	மரணம்
மாெபரிய	ெவற்றிடம்	ஒன்ைற	ஏற்ப த்தி	உள்ள .	2.	கைலஞர்	ஒ 	பன் க
ஆ ைம	என்பைதக்	க த்தியல்	ரீதியாக	அவைர	எதிர்க்க	ேநர்ந்தவர்கள்	 ட
ஒப் க்	ெகாள் வார்கள்.		3.	ஓர்	இதழாளர்,	திைர	வசனகர்த்தா,	அரசியல்வாதி,
எம்எல்ஏ,	மந்திரி,	தி க	தைலவர்,	 தல்வர்	ஆகியன	ஒ 	ேநர்க்ேகாட் 	நகர்தற்
சித்திரம்	என்றால்,	நாடகம்,	பாடல்கள்,	பிற	எ த் க்கள்	என	உபகிைளக க் ம்
ெசாந்தக்காரர்	க ணாநிதி.	4.	தான்	ஆரம்பித்த	எைத ம்	எதற்காக ம்	நி த்தி
வி வதில்	உடன்பாடற்ற	பி வாதக்காரர்	கைலஞர்.	 ண் ப்	பிர ரங்கைள
வினிேயாகிப்ப 	அவ க் ப்	பி த்தமான	ஒ 	அரசியல்	பாணி	என்றால்,	அைத
அவர்	எப்ேபா 	ஆரம்பித்தாேரா	கைடசி	வைர	பின்பற்றினார்.	தம்பிக் 	எ திய
க தங்கள்	ஓர்	உதாரணம்.	5.	எைத ம்	எதற்காக ம்	எனத்	தன்	அத் ைண
ெசயல்பா கைள ம்	ஒன்றிைணத் த்	தான்	நின் 	ெகாண் க் ம்
ள்ளியிலி ந் 	 ன்ெசல்ல	ேவண் ய	நகர்தல்	ேநாக்கிேய,	ெசன்றைடய	ேவண் ய
இலக் 	 றித்ேத	தனக் 	 ன்னால்	கிைடத்த	அத் ைண	வாய்ப் கைள ம்
பயன்ப த்திக்	ெகாண்டவர்.	
	
இந்த	இடத்திலி ந் 	இந்தக்	கட் ைரையத்	ெதாடங் வ தான்	அதற்கான
சின்னெதா 	நியாயம்	எனத்	ேதான் கிற .	கைலஞர்	என்கிற	மாஉ 	மண்ணகம்
நீங்கி	ஐம்ப 	தினங்க க் ள்	அவர 	திைரப்	பயணத்தின்	 றிப்பிட்டெதா
நகர்தல்	 றித் க்	கட் ைர	ஒன்ைற	வ த் த்	தரச்	ெசால்லிக்	ேகட்டேபா
திைகப்பாக	இ ந்த .	கடல்	ஒன்ைறப்	 ரிந் 	ெகாள் வதற் க்	 வைள	நீைரத்
தந் 	இைதப்	ப க	என்றால்	அ 	நியாயம்.	அேத	 வைள	நீைரத்	தந் 	கடலின்
ஆழம்	அறிவதற்காக	இத ள்	 ந் 	அைலந் 	திரிந் 	தி ம் க	என்றால்	எப்ப த்
த ம்?	உண்ைமயில்,	கைலஞர்	என்கிற	மகா	ஆ ைமயின்	ஒ 	பரிமாணமான
திைரத்	 ைறயில்	கைலஞர்	என்பதிலி ந் 	அதன்	கிைள வான	திைரக்கைத	-
வசனகர்த்தா	கைலஞர்	எ ம்	உபநிைலயம்	 ன்	நின் ,	அதி ம்	வரலாற் த்
ெதான்மப்	 தினங்கள்	 றித் க்	கட் ைர	வ க்கச்	ெசான்னேபா 	அரிதான
நிம்மதி ம்	அயர்த ம்	ஒ ங்ேக	ஏற்பட்ட .	அவர 	திைரத்	தமிழில்	வரலாற் ப்
ைன கள்	ெகாண்ட	படங்கைள	மாத்திரம்	தனிேய	அகழ்ந் 	அவற்றில்



கைலஞர 	தீற்றல்	 றித்த	அலசல்	ஒன்ைறப்	பகிரலாம்	என் 	விைழந்ததன்
விைளேவ	இக்கட் ைர.		
	
அேனகமாகத்	தமிழ்சினிமாவின்	 தல்	 	கைத	-	வசனகர்த்தாக்க க் ள்
கைலஞரின்	ெபயர்	கட்டாயம்	இ க் ம்	எனத்	ெதரிகிற .	ெமௗன	சினிமா,	சலன
சினிமாவாகி,	பாடல்களின்	சினிமா	மந்திர,	தந்திர,	எந்திர,	 ராண	சினிமாக்களாகி,
எத்ைதத்	தின்றால்	பித் த்	ெதளி ம்	என் 	அத்ைத	வந் 	ெசால்லட் ம்	எனக்
காத்தி ந்த	ேபா ,	வித்ைத	ெதரிந்த	நான்	ெசால் கிேறன்	எனக்	களம்	கண்டவர்
கைலஞர்.		
	
இந்த	இடத்தில்	தமிழ்	சினிமாவின்	 தல்	இ ப 	தீர்மான	(Trend	Setting)
சினிமாக்க க் ள்	கைலஞரின்	பராசக்தி	இ ப்பைதப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	 கிற .
ஏற்கனேவ	எம்ஜிஆர்	என்கிற	ஒ வர்	உதித்த	பிற்பா ,	சின்னப்ப	-	கிட்டப்ப
பாகவதர்கள்	எல்லா ம்	ெமல்ல	விைடெபறத்	ெதாடங்கிய	பிற்பா ,	சிவாஜி	என்கிற
கேணசன்	எ ம்	ெப ம்பசி	மி கம்	ேதான்றிய	காலத்ேத	தமிழ்	சினிமாவின்
பிரஸ்தாப	சினிமாக்கள்	கைதகைளத்	தாண் 	இந்த	இரண் 	நாயகர்கைள ம்
மனங்களில்	விைதத் ,	மானசீகங்களில்	அ வைட	ெசய் 	த ம்	உழவாரப்
பணிகைளத்	 ல்லியமாக	நிகழ்த்தித்	தந்தைவ	ெப ம்பா ம்	கைலஞரின்	படங்கள்.
எம்ஜிஆ ம்,	சிவாஜி ம்,	எம்ஜிஆராக ம்	சிவாஜியாக ம்	உ ெவ த்த
திைரப்படங்கைள	உற் 	ேநாக்கினால்,	அவற்றின்	பின்ேன	ெப ம்பணி	ஆற்றித்	தந்த
கைலஞரின்	ேபனா	இ ப்ப 	 லனா ம்.		
	
ஒ 	ெபரிய	ேபாைரத்	திட்டமிட் த்	ெதாடங் கிறவன்	யா க் 	என்ன	கிைடக்க
ேவண் ம்	கிைடக்கக்	 டா 	என்பதிெலல்லாம்	கவனம்	ெச த்த	மாட்டான்.
தன்ேனா 	யார்	வ வார்கள்,	எப்ப ெயல்லாம்	தான்	ேபாரிட	ேவண் ம்,	தன 	பைட
எப்ப 	ெவன்ெற க்க	ேவண் ம்,	இைவ	மட் ம்தான்	கவனம்.		
	
சித்தாந்தத் க் ம்	பிரசாரத் க் மான	இைடெவளிையத்	தன்	திைரப்பட
வசனங்கைளக்	ெகாண் 	நிரப்பலானார்	க ணாநிதி.	 ன்	ெசான்ன	எைத ம்
எ வாக ம்	என்கிற	 ற்றின்ப ,	தான்	எதிர்க்க	ேவண் ய	க த் க்கைள
ரண்பட்ட	கதாபாத்திரங்கைளக்	ெகாண் 	ேபசச்	ெசய்தார்.	தனக்

ஒப் ைம ள்ள,	ேதைவயான	க த் க்கைளத்	தன்	நாயகர்கைள	ைவத் ப்	ேபச
ைவத்தார்.		
	
கரகர	 ர ம்,	க ப் க்	கண்ணா ம்,	 ள்	கிராப் ம்,	 ட்ைடயான	உ வ ம்,



ேதாளின்	இ ற ம்	வழிந் 	நீ ம்	 ண் ம்,	ெப ம்பா ம்	ெவண்ணிற
ஆைடக ம்	ெகாண்ட	க ணாநிதி	ேநர யாகத்	தான்	சார்ந்த	திராவிட
இயக்கத்தின்	க த் க்கைள	எப்ேபா ம்	தகிப் க்	 ைறயாத	தணைலப்
பராமரிக்கிறாற்	ேபால்	தன்	பாத்திரங்கைளக்	ெகாண் 	ேபசச்	ெசய்தார்.	 ராண
இதிகாச	மந்திர	தந்திர,	ஏற்கனேவ	மதத்தின்	ெசல்வாக் 	ேநர யாகேவா
மைற கமாகேவா	அதன்	ஆ ைம,	இவற்றின்	கீழ்	வரக் ய	அத்தைன
கைதகைள ம்	நிராகரித்தவர்	க ணாநிதி.	உண்ைமயில்,	அவ ைடய	ெமாத்த
வாழ்வி ம்	மகா	சிரமமான	ப தி	இ தான்.	ச கக்	கைதகள்	மாத்திரம்
எ கிேறன்	என் 	 ன்றியி க்க	ேவண் ய	ஒ 	மனிதர்,	இ க்கின்ற	எ ம்
ெதாடமாட்ேடன்,	இந்தா	உ வாக் கிேறன்	 திய	வரலா கைள	எனக்	கிளம்பினார்.	
	
இைசெயா 	பாட் ன்	காலம்	சற்ேற	 வைடந் ,	உைரயாடல்	ஒ 	கைலயாகச்	சகல
திைசகைள ம்	விஸ்தரித் க்	ெகாண் ,	அப்ேபா தான்	வளரத்
ெதாடங்கியி ந்த .	 தந்திரத் க் ப்	பின்னால்,	ெமாழி,	இனம்	ஆகியைவ
றித்த	 ரிதல்கைள	ஏற்ப த்தி,	மாற்றியைமத் ,	அவற்ைற	வ வைடயச்	ெசய் ம்

அரசியல்	 ன்ென ப் கள்	அப்ேபா தான்	உ ப்ெபற்றி ந்தன	.	ஏகாதிபத்திய,
சர்வாதிகார	அைமப் கள்	அைனத் ம்	ேகள்விக் 	உட்படலாயின.	தன்	தாய்
அைமப்பான	திராவிடர்	கழகத்ேதா 	பைகயில்ைல,	 ரண்	என்கிற	 ன்ைவப்ேபா
திராவிட	 ன்ேனற்றக்	கழகத்ைதத்	ெதாடங்கியி ந்தார்	அண்ணா.		
	
இவற் க்ெகல்லாம்	அப்பால்,	ேதர்தல்	அரசியைல	ேநாக்கிய	விைரதல்க க்
அரசியல்	சஞ்சாரம்	பழகிக்	ெகாண் ந்த .	இந்தக்	காலகட்டத்தில்	தான்	எ தித்
த வைதப்	ேப கிற	 கங்கள்	அைடய	வாய்ப் ள்ள	ெசல்வாக் கள்
றித்ெதல்லாம்	தனித்தறியத்	தயாராக	இல்ைல	க ணாநிதி.	அண்ணா,	தான்

சார்ந்த	இயக்கம்,	தனக் 	ேமலி ந்த	 ன்ேனா கள்,	இவர்களின்	பின்ெனாற்றி,
அரசியலில்	நகர்ந் 	ெகாண்ேட,	தனக் 	எ தக்	கிைடத்த	ச கப்
படங்களாகட் ம்,	அல்ல 	வரலாற் ப்	படங்களாகட் ம்,	ஆரிய	எதிர்ப் ,	ப த்தறி ,
சாதி	மத	எதிர்ப் ,	 ட	நம்பிக்ைககள்	அவற்ைறப்	பின்பற் ேவாைரக்	ைகவிட
ைவப்ப ,	அவற்ைற	எற்கனேவ	ைகவிட்ேடாைரப்	ெப மிதம்	ெகாள்ளச்	ெசய்வ ,
நடப் 	அரசியைல	எப்ேபா ம்	ேநர யாக ம்,	மைற கமாக ம்	நிைன ப த்திக்
ெகாண்ேட	இ ப்ப ,	இவற்ைறத்	ெதளிவாகச்ெசய்தார்.		
	
க ைமயான	விவாதங்க க் ப்	பின்னால்	அவர 	எதிரிகள்	ேதாற்றார்கள்.
அவர 	நாயகர்கள்,	ேநசர்கள்,	அ க்கர்கள்,	சகலகலா	வல்லைம
உைடயவர்களாகச்	ெசால்லா ம்,	வில்லா ம்	ெவல்ல	 யாதவர்களாக
ன்னி த்தப்பட்டார்கள்.	க ணாநிதியின்	ெகாள்ைகேய,	அவர்	விைதக்க



வி ம்பிய	சித்தாந்தேம,	அவர்கள 	ெகாள்ைகயாக ம்	சித்தாந்தமாக ம்
ன்ைவக்கப்பட்ட .	எல்ேலா ம்,	எல்ேலா ைடயதாக ம்	அவற்ைறக்

ைகயாண்டார்கள்.	அவர 	ைதரிய ம்	வீரிய ம்	அளப்பரிய .		
	
“�������	������	����	���������,	�������
��������������	��������������	������
���������	����������”	என்ப 	ெதாடங்கி,	பராசக்தி
தமிழ்சினிமாவின்	ஆரம்பகாலத்தில்	எ க்கப்பட்ட	ஆணித்தரமான	 ரட்சித்
திைரப்படம்.	அத்திைரப்படத்தின்	ைதரியமாகத்	தனித்தறியத்	ேதைவயற்ற	ஒ
ெபயர்	க ணாநிதி.		
	
மேனாகரா	உண்ைமயில்	ஒ 	திைரப்படமல்ல;	எ த்தின்	வழி	காவியம்.
இலக்கியச்சா 	என் ம்	 ன்றாத	தமிழ்	அ தம்.	காலம்	கடந் 	தன்ைன
நீட் த் க்	ெகாள்ளத்	ெதரிந்த	சமர்த் ச்	சிற்பம்.	அற் தம்.
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�������������,	������	������,	����������	����
�����������	�������	�����������	������



������	����������������	���������	������,
������	������	���	������������	��������
�����������	���	�����������	���������
��������	�������������	�������	������
��������������	���������	������
���������������	��������	�������������
��������������	���������������	�����
�������	�������	������	��������	���
����������	���	�����������	�������������.
���������������	����	�������?	�����	����?	
	

		
	



கைலஞர்	ேபசச்	ெசால்லிப்	ேபசிய	அைனத் ம்	கைலஞர்	ேபசச்	ெசால்லிப்
ேபசியதாகேவ	க தப்பட்ட 	அவ க் க்	கிைடத்த	மிகப்ெபரிய	ெவற்றி.
அவ ைடய	வசனங்கைளப்	பார்த்தவர்கள்	 ன்றாகப்	பிரிந்தார்கள்.	ஒன் ,
கைலஞரின்	அவர்	சார்ந்த	இயக்கத்தின்,	அவ ைடய	இணக்கமான	ந கர்களின்
அபிமானிகள்;	இரண் ,	கைலயாக	சினிமாவாக	அவர 	ைகவண்ணத்ைத
ரசித் க்	ெகாண்ேட	அரசியல்	ரீதியாக	அவைர	எதிர்த்தவர்கள்;	 ன் ,	அப்ப ப்
பிரித்தறியத்	ெதரியாத	ந ப்ெபா க்	 ட்டத்தார்.		
	
அபிமானிகள்	ெபா விலி ப்பவர்கைள	வசனங்களின்	 றியீ கள்,	உணர்த் ம்
அவற்றின்	உள்ளர்த்தங்கள்	பற்றி	வினவிக்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்.
தமிழ்த்திைர லகில்	திராவிட	இயக்கத்ைத	ஆதரித்த	கைலஞர்கள்	ேபாலேவ,	பிற
சித்தாந்தங்கைள,	இயக்கங்கைளச்	சார்ந்தவர்கள்	இல்லாமல்	இல்ைல.	என்ற
ேபா ம்,	க ணாநிதி	என்கிற	ஒ 	மனிதரின்	எ த் க்கள்	உற்பத்தியாகிற	இடம்
அவர 	 வாள்	என் 	நம் கிற	அள க் 	அவர்	பின்னின் 	இயக்கினார்.
அவர 	வசனங்கள்	ேகட் ம்	ேபா 	உச்சரித்தவர்களின்	 ரலாக ம்,	ேகட்ட
பிற்பா 	கைலஞரின்	ைகெய த்தாக ம்	அபிமானிகளின்	மனங்களில்	படர்ந்தன.
	
ராஜ மாரியில்	சிப்பாய்	எம்ஜி.ஆைர	ேநாக்கி	ேகட்ப ம்	அவர்	பதில்	ெசால்வ மாக,
	
“������	������	�����	������?”
	
“�������	��������������!	�����������
����������.”
	
மன்ன க் ம்	ஆலகால க் ம்	இைடேய	நிக ம்	உைரயாடல்	ரத்தினச்	 க்கமாய்
ெசாற்சிக்கனத்ேதா 	இ ப்பைதக்	கண் றலாம்.	வரலாற் ப்	 தினப்	படங்கள்
என்றாேல	நீள,	ெந க,	பக்கம்	பக்கமாய்ப்	ேப வ 	என் 	இ ந்த	ஒற்ைறத்
தன்ைமைய	கைலஞர்	தன்னால்	ஆன	மட் ம்	மாற்றி	அைமத்தார்.	அவர 	ஆரம்ப
யல் களிேலேய	இதைனச்	சாத்தியம்	ெசய்தார்.

	
“���������������	����������.	�������
���������	��������	������	��������.”
	
இ 	மல்லிகா.	இளவரசி.	ஆலகாலைன	நிராகரிப்பதற் 	இப்ப 	ஒ 	வசனம்.	அ
வைரக் மான	காதல்	ெமாழிகள்	வீணாகின்றன.	அதிெலான்ைற	இப்ப த்
ெதாடங் கிறான்	ஆலகாலன்:
	



“�������	����������	������	���������.	�������,
����.	�����	��������	���������	������	�����
�����	���������	���������.	�����������	���
������	���������	��������.	�����	���������
����	����������	��������	�������
��������������.”
	

மாைர	அவன்	தாய்	இப்ப 	எச்சரிக்கிறாள்:
	
�����������	��������	������	�������
���������.	������	����������.	���	��������
�������	��������.	���������	�������	������
��������	����������.
	
	எரிந் ெகாண் க் ம்	விளக்ைகத்	 ப்பி	அைணப்பாள்	அழகி.	
	
����:	����	���������	����������	�������
����������	����������	���	������?
	
��������:		������	������.	���	���������
���������	������������	��������	����	������
������	������	������.	
	
����:	���	������	���������	�������
������������	������.
	
��������:	��������������	����������	�����
������������	����	���������.
	
����:	������	�����	��������.	���	������	������?
�����	������������.
	
��������:	����������������	���������
���������	�����.	�������	�����	���	���	�����
��������.
	



����:	�,	������	��������.	���������	�������
���������!	�������	�����,	�������	���,	�������
�������	-	���������	��������,	��������.
��������	�������	��������������?
	
��������:	�������	����������.	����������
�����	–	�����.	���	�������	�����.
	
என் 	ெசான்ன ம்	தன்	ஆைசக் 	இணங்க	ம க் ம்	 மாைர	அவப்பழி	 மத்தி
ெகால் மா 	ஆைணயி கிறாள்	அந்த	ெவளிநாட் 	ராணி.
	
நீதித் ைறயில்	ஒ 	ெசால்லாடல்	உண் .	“ ற்றவாளிையச்	சா ம்வைர

க்கிலி ங்கள்”	என	நீதிபதி	உத்தரவி வார்.	இறந்த 	உ தி	ெசய்யப்பட்ட
பிற்பா தான்	பிேரதம்	கீழிறக்கப்ப ம்.	அேத	உ திைய,	ெநஞ் ரத்ைதக்
ெகாண்டவராகக்	க ணாநிதி	இ ந்தார்.	எதிரிகைளக்	ைகயா ம்	ேபா
க ைணயற்ற	நீதிபதியாக	இ க்கத்	தைலப்பட்டார்.	ெபற்ற	தந்ைதைய	“���
�������	�������	����������”	என் ம்	“���	���
���������	��������	���������	�������������”
என் ம்,	“���������	�������	�������������
����������	��	��	�����������”	என் ம்	“������
�����������	����	�����������	������”	என் ம்

கிறான்	மேனாகரா.	அதற் ச்	சற் 	 ன் தான்	தந்ைதயானவர்	பர ராமைன
நிைன ப த் கிறார்.	அதற் ப்	பதிலாக	மேனாகரா	“���	������
�������”	என்கிறான்.		
	
மேனாகரா	படத்தில்	இன்ெனா 	இடத்தில்	“���������	���������,
�������	������	����	��������	���������”	என்ெறா
வசனம்	வ கிற .	யாேரா 	ேபார்	 ரிகிேறாேமா	அவர்கேளா 	உைரயாடக்	கிைடத்த
வாய்ப் ம்	ேபா க்கான	ஒ 	தந்திரம்தான்	என்பைத	ெமய்ப்பிக்கிறாற்	ேபால்,	இந் ச்
சனாதன	ஆழ்ப்	பி மானங்கைள	ஏன்?	எதற் ?	எப்ப ?	என் 	ப த்தறி ம்
வின தைல	 ற்றி மாகத்	தைட	ெசய் 	ைவத்தி க் ம்	ஆரியப்	பார்ப்பன
யேதச்சாதிகாரத்	தந்திரங்கைள	ஆங்காங்ேக	விைடயற்ற	விசாரிப் களாக
நிகழ்த்திச்	ெசல் வதன்	 லமாகத்	திைரப்படத்தின்	காட்சி	அ பவத்ைதத்
தாண் ய	ப த்தறிவிற்கான	வாசலாகத்	தன்	வசனங்கைளப்	பயன்ப த்தினார்
க ணாநிதி.		
	



அவர 	நாயகர்கள்	எ மற்ற	எளியவர்களாக	இ ந்தார்கள்,	அல்ல
இ ந்தவற்ைற	 ழ்ச்சிக க் 	இைரயாக்கி	இழந்தார்கள்.	அவர்	எ திக்	காட் ய
நாயகிகள்	 ட்டாள்களாக	இல்லா ,	அறி ள்ளவர்களாக	இ ந்த 	மாெப ம்
ஆ தல்.	அவர்	ஏற்ப த்திய	எதிரிப்	பாத்திரங்கள்	க ைணயற்ற	 னிதர்கள்,
கைடசி	வைர	களமா ,	ேதாற் ம்	கணம்	வைர	ெவல்வதற்கான	 ழ்ச்சிகைள
நிகழ்த்திக்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்.	மந்திரி மாரி	படத்தில்	அவர்	எ திய	ஒ
ெபண்	தன்	கணவைன	மைல	உச்சிக் 	அைழத் ச்	ெசன் 	கீேழ	தள்ளிக்
ெகான்றாள்.	அவ ைடய	ஆடவர்கள்	அவதாரங்கள்	இல்ைல,	மனிதேநயம்
மிக்கவர்கள்.
	
ம த	நாட் 	இளவரசியில்…
	
“������	���������	��������?”
“������	�������	��������	���������	�������.
��������	����	�������	�������.”
“��������	�������.	�������	��������	������.”
“��������	�������.	������	�����”.
“��������	������.	������	�����.	����.”
	
மற்ெறான் 	–
	
�����	�������	����	������	���������.	����
�������	����	��������	���������.
	
விைளயாட் க் 	ெவளிேய	இ ந் 	விைளயாட்ேடா 	யார்	யாெரல்லாம்
சம்மந்தப்ப கிறார்கள்	என் 	சற் 	சிந்திக்கலாம்.	ஏற்பாட்டாளர்கள்,
ஊக் விப்பாளர்கள்,	விளம்பரதாரர்கள்	ஆகிேயாைர	விட் விடலாம்.	பைழய	
ஆட்டக்காரர்கள்,	ந வர்கள்,	வர்ணைனயாளர்கள்,	பயிற்சியாளர்கள்,
விமர்சகர்கள்,	விைளயாட்ைட	அவதானித் த்	ெதாடர்ந் 	எ திவ பவர்கள்.
உடலால்	விலகி	மனதால்	அேத	ஆட்டத்ைத	இவர்க ம்	ஆ க்ெகாண் ப்பவர்கள்
தான்.	உடல்,	மனம்	இரண்டா ம்	ஆ ம்	நிஜ	ஆட்டக்காரர்கைளவிட,	மனதால்	ஆ ம்
இரண்டாம்	வைகைமயினர்	 	சதம்	ஆட்டத்ைத	ஆட	 கிற .	 கங்க ம்
அ மானங்க ம்	தீர்மானங்க ம்	வி கங்களாகி	உத்திகளாகி	பரீட்சித் ப்
பார்ப்பதில்	விைளய	வாய்ப்பி க்கிற	ெவற்றி	ேதால்விகைளப்	ெபா த் 	ஒ 	ஆட்டம்
அதன்	 தல்	ஆட்டமாய்	விரிவைடவ 	ேநர்கிற .	ஆக,	தன்	 கத்ைத
மைறத் க்	ெகாண் 	ஒ வர்	ேவறாைர ம்விட	உக்கிரமாக	ஆட்டத்தில்
பங்ெக த் க்	ெகாள்ள	 கிற .	அப்ப த்தான்	அரசியல்	எ ம்	ஆட்டத்தின்



தலாய்	சினிமாைவ	நிகழ்த்தினார்	க ணாநிதி.		
	
காஞ்சித்	தைலவனில்…
	
����������	����	���	���������	������������
����	�����������	������	��������������
������������
	
இன்ெனான் 	–
	
“���������...”
“����	������	����������	������	������
����������?”
“��������	������	�������	�����	��������
���������?”
“������������.	�����	�����	�����	�������
����������.”
“���������,	��������	����	�����	����������.
�������	��������	����	����������	���	������
�������	������������	��������	��������.”
	
மி கத் க் 	அண்ணன்	பலியாகி	விட்டதாகக்	கைத	 ைனந் 	ஆட்சிையக்
ைகப்பற்றிக்	ெகாள் ம்	சிற்றப்பனிடமி ந் 	எப்ப 	ஜீவகன்	தன்	உரிைமைய
மீட்ெட த் 	ஆட்சிப்	ெபா ப்ைப	ஏற்கிறான்	என்பதான	‘ ைமப்பித்தன்’
கைலஞரின்	இன்ெனா 	திறம்	ெசப் ம்	தமிழ்த்	ெதப்பம்.
	
“����	����	��������������?”
	
“�����	�������������	������	�����	��������
�����	����!	�����	����!	��������	����
����������������	������	��������	������
��������	���	������	������	���	��������	����
���������.	������	�������.”
	
எம்.ஜி.ராமச்சந்திர ம்,	எஸ்.எஸ்.ராேஜந்திர ம்,	கண்ணதாச ம்,	சிவாஜி
கேணச ம்,	தமிழ்	சினிமாவில்	ேகாேலாச்சியப 	அரசியலில்	ெவன்ற	இ வர்
மற் ம்	ேதாற்ற	இ வர்	ஆனார்கள்.	எம்.ஜி.ஆ க் 	இ ந்த	பிம்பச்	ெசல்வாக்ைகச்



சற் ம்	சிைதக்காமல்	அந்த	ஒற்ைறயின்	பரிமாண	சாத்தியங்கள்	அத்தைனைய ம்
பரீட்சார்த்தம்	ெசய் 	பார்க்க	அவர்	எப்ேபா ம்	வி ம்பினார்.	க ணாநிதியின்
வசனங்கள்	அவற்றின்	விைளதல்கள்,	திைரக்கைத	-	வசனம்	ஆகியவற்றின்
க்கியத் வத்ைத	எம்.ஜி.ஆரின்	மனதில்	ஆழப்	பதிப்பித்தி க்கக்	 ம்.

ெபா விேலேய	தனக்காக	எ தப்ப கிற	ஒவ்ெவா 	ெசால்ைல ம்	சரிபார்த்த
பின்ேப	அ மதிக்கிற	தணிக்ைகைய	எம்.ஜி.ஆர்	தன்	அதிகாரங்களில்	ஒன்றாகக்
ைகயில்	ைவத்தி ந்தார்.	கைத-வசனம்	என் 	மட் மில்ைல,	பாடலின்	ஒவ்ெவா
வரிக ம்	 டப்	பார்த் ப்பார்த் ப்	பண்ணப்பட்ட	ஒ 	ந கர்	எம்.ஜி.ஆர்.	 க
அழ ,	 ரல்,	வாள்வீச் ,	சண்ைடக்	காட்சிகளில்	ேவகம்,	என்கிற	எம்.ஜி.ஆர்	ெம
கார் ல்	வசன	வாதங்களில்	ெவற்றி	ெப தல்	எப்ேபா ம்	இ ப்பதாகப்	பார்த் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .		
	
மந்திரி மாரியில்…
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ேவெறா 	காலம்	என்பைத	வழக்கமாக	மந்திர,	தந்திர,	 டப்	 ரட் க்கைள
ெமய்ைம	ேபாலாக் வ ம்	அலங்காரத் க்காக	எைதயாவ 	எ வ மாக	ஒ ற
யல் கள்	இ ந் 	ெகாண் ந்தன	என்றால்	அ த்த	பக்கத்தில்	ெசல்வாக்கான
ராண	இதிகாசங்கைளத்	 க்கிப்	பி ப்பதன்	 லமாக	மா க்களான	மதம்,	சாதி
உள்ளிட்ட	பைழய	நி வனங்க க் க்	ெகா 	பி க்கிற	வசனகர்த்தாக்க ம்
இ ந்தார்கள்.
	
சினிமாவின்	ஆரம்ப	காலத்தில்	எதைனப்	படம்	பி த் க்	காட் னா ம்	ரசித்த
ன்பனிக்	கால	 வில்	அ த்த	மாற்றமாகேவ	க ணாநிதியின்	ேபனா ைன



சிந்தித்த .	அதீதங்கைளேயா	 டத்தனங்கைளேயா	ைகெகாள்ளாமல்,	பைழய
நி வனங்கைள ம்	எதிரா ,	 ற்றி ம்	 திய	சிந்தைனயில்	ெசால்லப்படாத	காதல்,
ெசால்லில்	அழகாகத்	ேதான்றிவி கிற	சமரசம்,	அன் ,	சக	உயிர்	மீதான
ெப ங்க ைண,	திராவிடச்	சிந்தைன,	 யமரியாைத,	ப த்தறி 	ஆகியவற்ைறத்
தன்	எ த்தில்	 ன்ைவத்தார்.	சாமான்ய	வைரயைறக க் 	உட்படாத	அநீதிைய
உத்தரவாதம்	ெசய்கிற	எல்லாவற்ைற ம்	எதிர்த் 	 ற்றி ம்	 ன்பில்லாத	வழியில்
அவர்	வசனங்கள்	மிளிர்ந்தன.	ந கர்க க் 	அவர்க ைடய	ெதாடர்பிம்ப
வரலாற்றில்	 க்கியமான	கல்லைட களாக	அப்படங்கள்	உதவின	என்ப ம்
ம க்கவியலாப்	ேப ண்ைம.
	
எம்.ஜி.ஆ டனான	கைலஞரின்	படங்கள்	ஒன் 	 ட	ேசாைட	ேபானதில்ைல.
ெபா வாக,	ஆட்சிக் 	வந் 	பல ைற	ஆட்சி	அைமத் ,	எதிர்ப்பதற் 	ஏ மற்ற
ெவ ைமைய	 ன்னி த்தியப 	கைலஞரின்	இரண்டாவ 	இன்னிங்ஸ்	வரலாற் த்
திைரப்படங்கள்	ஒன் 	 ட	ெவற்றி	ெபறவில்ைல.
	
90க க் ப்	பிற 	தமிழில்	ெவற்றிெபற்ற	வரலாற் த்	திைரப்படங்கைள	விரல்விட்
எண்ணி	விடலாம்.	அவற்றில்	 க்கியமான 	சிம் ேதவனின்	இம்ைச	அரசன்	23ம்
லிேகசி,	இன்ெனான் 	ெத ங்கிலி ந் 	ெமாழிமாற்றம்	ெசய்யப்பட்ட	பா பலி.
ட் 	வரலாற் 	ேபார்ஷன்கைள	எ ப்பதாகப்	பாசாங் 	காட் ய	பல	படங்கள்

ேதால்வி	ெபற்றன.		கைலஞரின்	கண்ணம்மா,	உளியின்	ஓைச,	ெபான்னர்	சங்கர்,
ஆகிய	பைடப் கள்	 காந்திரமற் 	பயமற்ற	ெகாண்டாட்டமாக	மாறிப்ேபா ம்	ேபார்
ஒத்திைக	ேபாலத்	தளர்ந்தன.	 லிேகசி	தன்னளவில்	ேபசிய	அ த்த	கால
அரசியைலேயா,	பா பலியின்	பி ம்மாண்டத்ைதேயா	ஒப்பி கிறாற்	ேபான்ற
எப்பைடப்பி ம்	வசனகர்த்தா	கைலஞர்	பங் ெபறவில்ைல.	ஆட்சி	அதிகாரத்தின்
உச்சத்ைத	அைடந்த	பின்	ெந ங்காலம்	ந கராக	எம்.ஜி.ஆர்	நீ க்கவில்ைல.
அ தான்	நிகழ்த்தியாயிற்ேற	என்கிற	அளவில்	ரசிகர்க ம்	ெபா மக்க ம்
தன்னளவில்	அவ ம்	அைமதியானார்கள்.		
	
எஸ்.ஏ.சந்திரேசகர்	எ த்த	80களின்	சிலபல	திைரப்படங்கள்	கைலஞரின்	எ த் த்
ேதைவையக்	ேகாரிய	ப ேய	ேநர்ந்தன.	ஆனால்,	ச கமாற்றத்தின்
சித்தாந்தங்கைளப்	ெப மக்கட்பரப்ைப	ேநாக்கிக்	கைத ம்	காட்சி	அைமப் ம்
வசனங்க ம்	அவற்ைற	உச்சரிப்ேபார்	ந ப் ம்	 கபாவங்க மாய்,	ெமாத்தத்தில்
வரலாற்றின்	 ைனைவ	 ன்னி த்தி,	அதன்	 லமாய்த்	தனக் த்	ேதைவயான
சித்தாந்த	மாற்றங்கைள	ெமல்லப்	பதியனிட் 	அ வைட	ெசய்ய	 ந்த
க ணாநிதிக் ,	அரசியலில்	அவர 	இைடத்ேதால்விக்	காலங்களில்	வரலாற் ப்
படங்களின்	உ வாக்கங்கள்	ைகெகா க்கவில்ைல.	அந்த	அளவில்	காங்கிரஸ்
மற் ம்	எம்.ஜி.ஆைர	எதிர்த்த	1987	வைரக் மான	காலத்தில்	இத்தைகய



திைரப்படங்கள்	நிகழ்த்திய	விைளதல்கேளா 	ஒப்பி ைகயில்	1991	 தல்	2016
வைர	தனக் ம்	ெஜயலலிதா க் ம்	இைடயிலான	காலத்தில்	திைர	எ த்தாளராக
க ணாநிதி	எண்ணிய ம்	மின்னிய ம்	மிக ம்	 ைறேவ.		
	
எ க்ைகயில்	காற்றில்	கத்தி	வீசி,	பின்னணிச்	சத்தம்	ேசர்க்ைகயில்	கத்திகள்
உர ம்	சத்தத்ைதச்	ேசர்த் க்	ெகாள் வதற் த்	ெதாழில் ட்பம்	வாய்ப்பளிக்கிற .
என்றேபா ம்	எப்ேபாதாவ 	ைமக்ேரா	வினா 	பிசகி,	படப்பதி க் ம்	சத்தத் க் ம்
ெபா த்த	 ரண்	(Non-Sync)	ஏற்பட் 	வி வ ம்	உண் .	ேமதைம	சார்ந்த
ற்றமல்ல,	எளிதில்	ேநர்ந் விடக்	 ய	யதார்த்தம்.	அந்த	அளவில்,	மேனாகரா,

மந்திரி	 மாரி,	உள்ளிட்ட	படங்கள்	மைலைய	மிதித் 	 தற்	பாைதையச்	சைமத்த
ஆதி	நைடவாசிகளின்	பண்பாட் ச்	சைமத்தல்	ேபால்	ெசல் லாய் 	மைலயின்
டவைறச்	சிற்பங்கள்.	மீ 	ெசய்ய	 யாத	அற் தங்கள்.	

	
இந்த	உலகில்	எந்த	அதிசயத் க் ம்	மீவ ைக	இல்ைல	என்பேத
அதிசயத் க்கான	இலக்கணம்.	அதைனத்	தன்	இரண்டாம்	ப தி	வரலாற் த்
திைரப்படங்களின்	 லமாக ம்	இன்ெனா 	 ைற	ெமய்ப்பித் க்	காட் ய,
வசனவழி	ஒ 	காலகட்டத்தின்	அைனத் 	மனங்கைள ம்	சைமத் த்	தான்
நிைனத்தைத	எல்லாம்	சாதித் க்	ெகாண்ட	மகாேமைத,	தன்	ேபனாைவ
சித் ெபா ெளனச்	 ழற்றி,	அ 	அரியைணைய	ெந ங் ம்	ேபா 	தா ம்
அதிேலறி	அமர்ந்த	ேமைத	கைலஞர்,	திைரைய	ஆண்டவர்.
	
இந்திய	சினிமா	இ வைர	சந்தித்தவர்களில்	மிக	அபாயகரமானெதா
எ த் க்காரர்!
	
***
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ங் மம்	இதழில்	62	வாரத்	ெதாடராக	வந்த	சரித்திர	நாவல்	ெபான்னர்	-	சங்கர்.

தி .	 ரெசாலி	மாற	ன்	ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க	இைத	எ தத்
ெதாடங்கியதாக	கைலஞர்	 ன் ைரயில்	 றிப்பி கிறார்.
	
கைலஞ க் 	எங்கி ந் 	இவ்வளவிற் ம்	ேநரம்	இ ந்த 	என் 	எப்ேபாைத ம்
ேபால்,	ெபான்னர்	-	சங்கர்	ப க்ைகயி ம்	நிைனத் க்ெகாண்ேடன்.	இந்நாவல்
ெகாங் 	நாட் ல்	 ம்மிய ப்பாடல்களாக ம்,	வீரக்கைதகளாக ம்	இன்றள ம்
கழ்	ெபற்றி க் ம்	அண்ணன்மார்	சாமி	கைதைய	அ ப்பைடயாக	ெகாண்
ைனயப்பட் க்கிற .	 கழ்மிக்க	இக்கைதப்	பாடல்	‘அண்ணன்மார்	கைத’	என்ற
ெபயரில்	மட் மில்லாமல்,	'ெபான்னர்	-	சங்கர்	கைத',	‘ ன்னைடயான்	கைத’	என்ற
ேபர்களி ம்	அறியப்ப கிற .
																																																																																																																															
	
ெகாங் 	நாட் ன்	மண்ணின்	ைமந்தர்கள்	ெகாங் 	ெவள்ளாளக்	க ண்டர்கள்.
இவர்களின்	வரலா ,	ெகாங் 	மண்டல	வரலாற்ேறா 	பின்னிப்	பிைணந் ள்ள .
காட்ைட,	நாடாக்கி,	 ளம்	ெவட் ,	வளம்	ெப க்கி,	ேகாயில்	எ த் ப்	பல
இடங்களில்	 ேயறிப்	பல்கிப்	பரந் 	ெப கி	வா ம்	ச தாயம்	இ 	என்பதாகப்
பாடல்களின்	 லம்	அறிகிேறாம்.	இவர்கள்	தங்கள்	மண்ணின்	சாமியாகக்	 ம்பி ம்
அண்ணன்மார்	என்கிற	ெபரிய	அண்ணன்	ெபான்னர்,	சின்ன	அண்ணன்	சங்கர்
என்ற	அண்ணன்	தம்பியின்	சரித்திரத்ைதச்	ெசால் ம்	வீரப்பாடல்கள்	பல ண் .
ெபான்னர்	-	சங்கர்	கைத	இவர்களின்	தங்ைகயின்	பார்ைவயிலி ந்ேத	நகர்ந்ததால்,
மக்கள்	வழக்கில்	‘சின்ன	அண்ணன்	ெபரியண்ணன்	கைத’	என் ம்
அைடயாளப்ப த் கின்றனர்.	ெபான்னர்	-	சங்கர்	சேகாதரர்கள்	எவ்வா 	தங்கள்
ெநல்லி	வளநாட்ைட	அைமத்தார்கள்,	ேவட் வ	க ண்டர்கள்	தைலவனின்
ழ்ச்சிக் 	எதிராக	எவ்வா 	தாக் 	பி த்தார்கள்,	தங்கள்	நாட்ைட	காக்க

எப்ப ெயல்லாம்	ேபாரா னர்கள்	என்பதாக	அண்ணன்மார்	சாமி	கைத	விரிகிற .
	
கைலஞரின்	ெபான்னர்	-	சங்கர்	நாவ ம்	ைமயக்கைதயிலி ந் 	விலகாமல்,	 திய
ைணப்பாத்திரங்கைள	உ வாக்கி,	கைதக்களத்ைத	இலக்கிய	வளத்ேதா



விரிவாக்கி,	பண்ைடத்தமிழர்களின்	வீர	உணர் ,	மானங்காக் ம்	மாண் ,
ெதான்ைமப்	ெப ைமகைள	ேப கிற .	இத்தைன	இ ந் ம்	நம்மிைடேய
சங்ககாலம்	ெதாட்ேட	இ ந்த	ஒற் ைமயின்ைம	 றித் ம்	அவர 	மனத்தாங்கல்
அவ்வப்ேபா 	கதாப்பாத்திரங்கள்	வழி	ெவளிப்ப கிற .	உண்ைமயில்,	ெபான்னர்	-
சங்கரில்	கைலஞர்	ெதாட் ச்	ெசல்லாத	மா ட	உணர்ச்சிகேள	இல்ைல	எனலாம்.
பண்பா ,	பாச	உணர் ,	மன	உ தி,	வீரம்,	காதல்,	விேவகம்,	தனி	மனிதனின்
காழ்ப் ணர் ,	அதன்	பின்விைளவாக	ஏற்ப ம்	ெப ஞ்ேசதம்	என்பதாக
நம்மிைடேய	 ழங் ம்	மனிதர்கள்	அல்ல 	நா ம்	ேசர்ந் 	தான்	நாவலில்
உலா கிேறாம்.
	
ன் ைடயான்	(ேபச் 	வழக்கில்	 ன் ைடயான்),	தாமைர	( ன் ைடயான்

மைனவி),	ெபான்னர்	(ெபரியண்ணன்	-	 ன் ைடயான்	மகன்),	சங்கர்
(சின்னண்ணன்	-	 ன் ைடயான்	மகன்),	அ க்காணித்	தங்கம்	(அ)	தங்காயி
( ன் ைடயான்	மகள்),	ெசல்லாத்தாக்	க ண்டர்	( ன் ைடயான்	பங்காளி),
தைல ர்	காளி	(ேவட் வர்	 லத்	தைலவன்),	மாயவன்,	சாம் வன்	மற் ம்
எண்ணற்ற	 ைணப்	பாத்திரங்கைளக்	ெகாண் 	ெபான்னர்	-	சங்கர்	என்ற	இந்த
பிரம்மாண்ட		நாவல்	 ைனயப்பட் க்கிற .
	
ன் ைரேய	அழகாக	' கவாயில்'	என் 	தைலப்பிட் 	ெதாடங் கிறார்.	ெபரிய

மைலக்ெகா ந் 	என்றவரின்	 தல்வி	தாமைர	தன்	மாமன்	மகனான
ெநல்ைலயன்ேகாடன்	என்பவைரக்	காதலிக்கிறார்.	இைடயில்,
ெசல்லாத்தாக்க ண்டர்	மகன்	மாந்தியப்பைன	தாமைர டன்	தி மணம்	ெசய்
ைவக்க	 யன் ,	அதற் 	தாமைர	ம க்கிறார்.	ெநல்ைலயன்ேகாடைன	தி மணம்
ெசய்த	தாமைரைய	ெபரிய	மைலக்ெகா ந் ம்	அவரின்	 தல்வரான	சின்ன
மைலக்ெகா ந் ம்	(தந்ைத ம்,	அண்ண ம்),	ெசல்லாத்தாக்க ண்டரின்
நண்பராக	மன்னன்	தைல ர்	காளியின்	ேகாபத்திற் 	அஞ்சி	வீட் ல்	ேசர்க்க
ம க்கின்றனர்.	தாமைர	வீட்ைடவிட் 	ெவளிேய ம்	ேபா 	தன்	தைமயனான
சின்ன	மைலக்ெகா ந்திடம்	நீ	நாைள	என்	ஆண்	பிள்ைளகைள	உன்
ெபண்பிள்ைளக க் 	மணம்	 ப்பதற்காக	என்	மாளிைக	வீட் ன்	வாசல்	நா
வ வாய்	என் 	சவால்	விட் ச்	ெசல்கிறார்.	ஒன் மில்லாதவர்களாக	 ரத்தி
அ க்கப்பட்ட	ெநல்ைலயங்ேகாட ம்,	மைனவி	தாமைர ம்	க ைமயான	உைழப்பால்,
தங்க க்ெகன் 	ஒ 	 மிைய	(வளநா )	உ வாக்கி	ெபரிய
ெசல்வந்தர்களாகிறார்கள்.	பல	 ன் க க் 	அதிபதியானதால்
ெநல்ைலயங்ேகாடன்,	 ன் ைடயான்	என் 	அைழக்கப்ப கிறான்.	அவர்க க்
அ க்காணித்	தங்கம்	என்ற	 தல்வி ம்,	ெபான்னர்	-	சங்கர்	(அண்ணன்மார்)	என்ற
இ 	 தல்வர்க ம்	பிறக்கிறார்கள்.	வீரர்களாக	வளர்க்கப்ப ம்	அவர்கள்	பல
இன்னல்கைளத்தாண் ,	தாயின்	சபதப்ப ,	மாமன்	சின்ன	மைலக்ெகா ந்தின்



மகள்களான	 த்தாயி	மற் ம்	பவளாயிைய	தி மணம்	ெசய்கின்றனர்.
அண்ணன்மார்	 கழ்	பரவபரவ,	ேவட் வ ல	மன்னனாகிய	தைல ர்	காளி
அவர்கள்	மீ 	ெபாறாைம	ெகாண் 	பல	இன்னல்	த கிறான்.	 ன்பைக
காரணமாக	பங்காளிகளான	ெசல்லாத்தாக்	க ண்ட ம்,	மாந்தியப்ப ம்	தைல ர்
காளியின்	மனதில்	நஞ்ைச	விைதத் ,	வஞ்சகமாக	வளநா 	மீ 	ேபார்
ெதா க்கின்றனர்.	கணவர்கள்	இல்லாத	ேபா 	 ற்றி	வைளக்கப்பட்ட	நிைலயில்,
த்தாயி ம்,	பவளாயி ம்	தங்கள்	மானத்ைதக்	காப்பாற்றிக்	ெகாள்ள

அரண்மைனக் 	தீ	ைவத் ,	உயிர்	 றக்கிறார்கள்.	இ தியில்	காளி	மன்னன்
வீழ்த்தப்பட்டா ம்,	கைலஞரின்	ெபான்னர்	-	சங்கர்	நாவல்	 வில்	நமக் 	சின்ன
தி க்கிடல்	காத்தி க்கிற .	
	

		
	
வீரம்	மிக்க	இக்கைதயில்	கைலஞரின்	வர்ணைனகள்	ேபார்க்களத்தில்	 த்த	
ேபால,	தனித் த்	ெதரிகிற .	உதாரணமாக,	 வக்கத்தில்	வ ம்	தாமைர
நாச்சியின்	தி மணச்	சடங்ைக	இவ்வா 	விவரிக்கிறார்:
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ேமற்கண்ட	விவர்ைணகைளப்	ப க் ம்	ேபாேத,	ெகாங் 	மண்டல	தி மணத் க்
ேபாய்வந்த 	ேபால்	இ க்கிற .	இ 	ஒ 	ேசா 	பதம்	தான்.	ஒவ்ெவா
நிகழ் க் ம்	கைலஞர்	ெமனக்ெகட் ப்பைத	பார்த்தால்,	எத்தைன	ஆராய்ச்சி
இதன்	பின்	இ க்க	ேவண் ம்	என்ேற	மைலப்பாக	இ க்கிற .	சரித்திர	நாவல்
எ வ ,	எ த்ைதத்தாண் ம்	ேவைல	ப 	மிக்கதாகக்	க கிேறன்.
அன்னப்பட்சிையப்	ேபால்,	கிைடத்த	தகவல்களிலி ந் 	நம்பகத்தன்ைம
ெகாண்டவற்ைற,	 வாரஸ்யத் க்காக	ேசர்க்கப்பட்டைவயில்	இ ந் 	பிரித்
எ க்க	ேவண் ம்.	பின்னர்	கைதயின்	ைமயக்க 	சிைதயாமல்	பாத்திரங்கைள
உ வாக்க	ேவண் ம்.	மனிதர்கள்	ேப ெமாழி,	வாழ்விடம்,	உைட,	இயற்ைக
காட்சிகள்	என	எல்லாவற்றி ம்	கற்பைன	மிைகப்படாமல்	காலக்கட்டத்திற்
ஏற்றவா 	இ த்த ம்	ேவண் ம்.	இவ்வளவிற் ம்	ஒ 	கைலஞ க்
ண் ணர் 	மட் ேம	வழிகாட் !	இந்நாவைலப்	ெபா த்தவைர,	க ணாநிதிக்

'கைலஞர்'	என்ற	அைட	ெமாழி	அைமந்த 	 றித் 	யாெதா 	ேகள்வி ம்	எழாதப
அரண்	நிற்கிறார்கள்	ெபான்ன ம்,	சங்க ம்!
	
கைத	 க்கேவ	சாதிப்	ெபயர்கள்	வ கின்றன.	ெகாங் 	 மி	ேவட் வ	-	ேவளாள



ல	பைகைமேய	இந்த	நாவலின்	கைதக்களம்	என்பேதா ,	கைதயின்
நாயகர்கைள,	பிற	பாத்திரங்கைளப்	பாராட் ைகயில்,	அவர்தம்	 லத்ைத ம்	அதன்
ெப ைமகைள ம்	உைரக்க	ேவண் ய 	அவசியமாகிற .	சாதிப்	ெப ைம
ேப வதாக	அைமந்த	கைதக்களம்,	ஓர்	எ த்தாள க்ேக	அபாயகரமான 	என் ம்
ேபா ,	மிகப்	ெபரிய	அரசியல்	கட்சியின்	தைலவர்	எ தினால்?	அவர்	ெதாடைர
எ திக்	ெகாண் க்ைகயி ம்	அம்மாதிரி	பல	பிரச்சைனகள்	அவைர	விமர்சித்
வந்தைத	அறிய	 கிற .	ஆனால்	கைலஞர்	ஒ 	மதி கி.	இவற்ைற
எதிர்பார்த்ேதா	என்னேவா,	 ன் ைர	ெவளியான	 தல்	வார	இதழிேலேய
பாரதியின்	வரிகைள	ேமற்ேகாள்	காட் ,	தான்	வி ம் வ 	ஒேர	சாதி,	அ 	‘தமிழர்
சாதி’	என்பைத	அறிவித் 	வி கிறார்.		
	
கைதயின்	ேபாக்கில்	ஓர்	இடம்	வ கிற ,	மாயவைரப்	பார்த் 	ஒ 	ெப மாட்
ெசால்கிறார்:	“������	���������	���������	�������
��������	��	������	������	��������
����������������������!”.	இதற் ,	மாயவரின்	பதிலாக
வ மிடத்தில்	கைலஞர்	என் ம்	ச கநீதிக்	காவலர்	ெவளிப்ப கிறார்.	“�����,
��	���������	�����	����	����	�������
���������	���������	������	������	����������
��������.	����	���������	�������	����,	�������
�������	��������������	�������	��������	����
�������������	������������	��������	��
���������	��������.	��������������	������
���������	���������	������������	��������
����	�����	�������	���������������.	������
�����	�������	�����	�������	������	�����
�����	�������	��������	�����
�����������������.	�������	��������	�������
���������	���	�����	����!”	
	
ேவட் வ	 ல	மன்னன்	தைல ர்	காளிைய	 க்க		வில்லனாக்கி	விடாமல்	அவன்
வீரத்ைத ம்	கைதேயாட்டத்ேதா 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வ கிறார்.	ேவளாள
லத்ைதச்	ேசர்ந்த	பங்காளிகேள	மன்னன்	மனதில்	பைக	வளர்க் ம்	விதமாக

கைத	இ ப்பதால்,	இ 	சாதிச்	சண்ைட	எனக்	க த ம்	 யாதவா
ெசய் விட்டார்.	ஆதி	திராவிட	ச கத்ைத	ேசர்ந்த	ேதாழன்	ேதாட் 	என்ற
கதாபாத்திரத்ைத	உ வாக்கி,	அவர்	வழித்ேதான்றலான	வீரமைல	எப்ப 	கைடசி
வைர	ெபான்னர்	-	சங்க க் 	உ ைண	நின் 	வீரமரணம்	எய் கிறார்	என்பைத
கைலஞர்	காரணமில்லாமல்	ேசர்த்தி ப்பார்	என் 	ேதான்றவில்ைல.



	
திராவிடச்	சித்தாந்தங்கைள	ெபான்னர்	-	சங்கர்	 லம்	 த்தினார்	என்ெறா
விமர்சனம்	இன்றள ம்	ைவக்கப்ப வ ண் .	ஆனால்,	கைலஞர்	திராவிடச்
சித்தாந்தங்கைள	விட் க்	ெகா க்காமல்	எ தினார்	என் 	ெசால்வேத	த ம்.
உதாரணமாக,	கைதயில்	இ 	இடங்களில்	தி மண	நிகழ் கள்	வ கின்றன.	அைவ
இப்ேபா 	இ ப்ப 	ேபால்,	ைவதீக	அந்தணர்களால்	நடத்தப்பட் க் ம்	என்பைத
கைலஞர்	நம்பவில்ைல.	“அ ைம	ெபரியவர்”	எனப்ப ம்	அ ைமக்காரர்	இைற
வழிபா 	ெசய் 	மணவிழாைவத்	ெதாடங் வதாக	 றிப்பி கிறார்.	அ த்ததாக,
ம்மிய 	பாடல்களில்,	இதற் 	 ன்	எ தப்பட்ட	 ல்களில்	இ ப்பைத	ேபால
வில்	அ க்காணித்தங்கம்	ேவண் க்	ெகாண்டப 	ெபரியகாண் 	அம்மன்,

ேபார்க்	களத்தில்	இறந் விட்ட	ெபான்னர்	-	சங்கைர	ஐந் 	நிமிடங்கள்
உயிர்பித் த்தந்த	ப தி ம்	நாவலில்	இடம்	ெபறவில்ைல.	ஆனால்,	கைடசி
அத்தியாயத்ைத	 ல லான	ேவட்டாம்பா 	அ.பழனிச்சாமி	 றிப் க க்
ஒ க்கி,	அவர்	எ தி ள்ளைத ம்	அப்ப ேய	த கிறார்.	தன்	சித்தாந்தங்கைள ம்
விட் க்ெகா க்காமல்,	காலங்காலமாக	இ க் ம்	நம்பிக்ைகைய ம்	சிைதக்காமல்
இைதக்	ைகயாண் ப்பைத	ேயாசித்தால்,	கைலஞர்	மீ 	மரியாைத	 கிற .
நம்மிைடேய	வாழ்ந்த	சாணக்கியர்	அவர்	என்றால்	மிைகயாகா .
	
கைலஞரின்	கைத,	திைரக்கைத	மற் ம்	வசனங்கேளா 	ெபான்னர்	-	சங்கர்,
பிரபலங்கள்	பல ம்	ந த்த	திைரப்படமாக ம்	வந்த .	ஆனால்	ெவற்றி
ெபறவில்ைல.	 தன்ைம	காரணம்	மக்கள்.	கைலஞரின்	எ த்தா ம்,	ேகா வின்
ேகாட்ேடாவியத்தா ம்	மனதில்	பதிந் 	விட்ட	கதாபாத்திரங்கேளா ,	திைரயில்
	இ ப்பவர்கைள	ஒப்பிட் ப்	பார்த் 	ஏமாற்றமைடந்தார்கள்.	 க்கியக்
கதாபாத்திரங்கேள	வசனங்கைள	எ த்தின்	வீரியத்ேதா 	ேபச	 யாமல்
திணறின.	கைடசியாக,	நாயகிகளின்	 கச்சாைட,	உைடகள்	மற் ம்	ஆபரணங்கள்
அன்னியத்தன்ைமேயா 	இ ந்தன.	அதனால்	தான்	ேதால்விையத்	த விய .
	
காட்சி	ெமாழி	எ த்ைத	விட ம்	சக்தி	வாய்ந்த 	தான்.	ஆனால்,	எ த்ைத
அங்கீகரித்த	மக்கள்	காட்சிைய	நிராகரித்தால்,	அங்ேக	எ த் 	ெஜயித்ததாக	த்
தான்	ெகாள்ளேவண் ம்.	கைலஞர்	ெஜயித்தி க்கிறார்!
	
***
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மா ட	இயக்க	விதியின்	 தன்ைமயான	காதலின்	ெபா ட் 	ப ெகாைலகள்
நிகழ்த்தப்ப வ 	மனிதன்	நாகரிகம்	அைடந் 	விட்டான்	என்பைதப்
பின் க்கி க் ம்	ெசயலா ம்.	சாதியின்	ேபரால்	ேமல்,	கீழ்	பார்ப்ப ம்	காதல்
மணம்	 ரிந்ேதாைரக்	ெகான்ெறாழிப்ப ம்	காட் மிராண் த்தனமன்றி	ேவறில்ைல.
இத்தைகய	சாதி	ஆணவப்	ப ெகாைலகள்	தமிழகத்தில்	நித்த ம்	நடந்ேதறிக்
ெகாண் க்கின்றன	என்ப 	 ன்	ேதான்றிய	 த்த	 யாம்	தமிழ்க் க் க்
ேகவலமான	ஒன் தான்.
	
ச க	நீதிப்	ேபாராளியாம்	கைலஞர்	எ தியி க் ம்	நாவலான	‘ஒேர	ரத்தம்’	சாதீய
ேவற் ைமக க் 	எதிராக ம்,	சாதி	கடந்த	காத க் 	ஆதரவாக ம்	ேப கிற .
“������	�������	����������	�������
����������������	�������������	����
��������	����	������	����	‘���	������’”	என	நாவைலச்
சமர்ப்பித்தி க்கிறார்	கைலஞர்.	இ ேவ	நாவலின்	சாராம்சத்ைதச்	ெசால்லி
வி கிற .	
	
மயிலா ைறக் 	அ கில்	உள்ள	கிராமெமான்றில்	பரேமஸ்வரன்	என்ற
பண்ைணயார்	இ க்கிறார்.	எல்லாப்	பண்ைணயார்கைள ம்	ேபாலேவ
அைனத் வித	ஏற்றத்தாழ் கைள ம்	கைடபி க்கிறார்.	ஆச்சார
அ ஷ்டானங்கைளத்	தவற	விடாதவராக	இ க்கிறார்.	அவ க் 	மேகஸ்வரன்
என்ற	மக ம்,	காமாட்சி	என்ற	மக ம்	உள்ளனர்.	மேகஸ்வரன்	ப த்தவனாக ம்
ற்ேபாக் ச்	சிந்தைன ைடயவனாக ம்	இ க்கிறான்.	காமாட்சிக் 	தி மண

வய 	வந் ம்	வரதட்சைண	அதிகம்	ெகா க்க	வி ம்பாத	பண்ைணயார்	காலம்
கடத் கிறார்.	ஆனால்,	மகன்	மேகஸ்வர க் 	நிைறய	வரதட்சைண	ெகா க் ம்
இடமாகத்	ேத கிறார்.	பண்ைணயாரின்	வயல்,	ேதாட்ட	ேவைலகைளப்	பார்த் க்
ெகாள்ள	மாரி	என்ற	ஒ க்கப்பட்ட	ச கத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்	இ க்கிறார்.	அவ க்
ெபான்னன்,	நந்த மார்	என	இ 	மகன்க ம்,	ெசங்கமலம்	எ ம்	ஒ 	மக ம்
இ க்கின்றனர்.	ப த்த	 ற்ேபாக் 	சிந்தைன ள்ள	இைளஞனான	மேகஸ்வரன்
ஒ க்கப்பட்ட	ச கத்ைதச்	ேசர்ந்த	ெசங்கமலத்ைத	காதலித் ப்	பல	தைடகைளத்



தாண் 	சீர்தி த்தத்	தி மணம்	ெசய் 	ெகாள்கிறான்.	காமாட்சி ம்,	மாரியின்
மக ம்	ெசங்கமலத்தின்	அண்ண மான	ெபான்ன ம்	ஒ 	சமயத்தில்
காமவயப்பட் 	வி கின்றனர்.	விைளவாகப்	பிறக் ம்	 ழந்ைதைய	ஓரிடத்தில்
ேபாட் 	விட் 	வ கிறாள்	காமாட்சி.	ஆனால்,	அக் ழந்ைத	பண்ைணயாரின்
ைகக் க்	கிைடக்க,	அ 	யார்	 ழந்ைத	என் 	ெதரியாமேல	அைத	வீட் ற் க்
ெகாண் 	வந் 	வளர்க்கிறார்.	இ தியில்	ெபான்ன க் ம்,	காமாட்சிக் ம்
தி மணம்	நைடெப கிற .	ஆனால்,	தான்	கட் க்	காத் 	வந்த	சாதி	தகர்ந்
ேபான 	கண்ட	பண்ைணயாரால்	அைத	மனப் ர்வமாக	ஏற் க்	ெகாள்ள

யவில்ைல.	மாரைடப் 	வந் 	இறந் 	வி கிறார்.	‘ஒேர	ரத்தம்’	நாவலின்	கைத
இ தான்.	
	
நாவல்	 க்க	பண்ைண	ஆதிக்கத்தின்	கீழ்	ந க்கப்ப ம்	உைழக் ம்
வர்க்கத்தினரின்	நிைலைமைய ம்,	சாதி	ஆதிக்கத்தினால்	அன்றாடம்	மிதிப ம்
ஒ க்கப்பட்ட	ச கத்தினரின்	 யரத்ைத ம்	தன்	காத்திரமான	வார்த்ைதகளால்
எ திக்	காட் யி க்கிறார்	கைலஞர்.	வி ப் ரத்தில்	ஒ க்கப்பட்ட	ச க	மக்கள்
ப ெகாைல	ெசய்யப்பட்ட 	பற்றி ம்,	அவர்தம்	ெசாத் கள்	எரிக்கப்பட்ட 	பற்றி ம்
கவைல	ேதாய்ந் 	எ தியி க்கிறார்	கைலஞர்.	எ ைம	மா 	 ளித் ப்	 ர ம்
ளத் 	நீைரக்	 ட	தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்	தீண்டக்	 டா .	அப்ப த்	தீண் னால்

அ 	தீட் ;	ஏெனனில்	அ 	பைழய	காலத் 	ஐதீகக்	 ளம்	என
ெசால்லப்ப வைத ம்	நாவலில்	 ட் க்	காட் 	கிராமத் ச்	சாதிக்	ெகா ைமைய
எ த் ைரக்கிறார்.
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����������	��������,	������	��������	�������
������������	��	�������	�������	��������
�����	���	��������	���������������	������!”	என
உைழத் க்	கைளத்தவரின்	நிைலையப்	படம்	பி த் க்காட் கிறார்.		
	
ராணக்	கைதயான	நந்தனாரின்	கைதைய ம்	கைலஞர்	விட் 	ைவக்கவில்ைல.
தில்ைல	நடராசைனக்	ேகள்விக் ள்ளாக் கிறார்.	தாழ்த்தப்பட்ட	ச கத்தில்



பிறந் 	விட்ட	நந்தன்	நடராசைனத்	ெதாழ	வ ம்	ேபா 	 க்ேக	நந்தி	இ ப்பைதப்
பார்த் 	“�����	�����������	��������;	����������
���������”	எனப்	பா கிறார்.	உடேன	நடராசன்	நந்திைய	விலகச்	ெசால்லி
நந்த க் க்	காட்சி	த கிறார்.	
	
“�������	�������	������	������	��������?
�����!	�����	��!	�����	�������	����
��������������	����	��������?	�������	����.
��������	���������	�����	�����������	�������
������	���	����������	�������������
������������������	�����������������!	�����
��������	������	����������	���������
��������	��������	������	�����	�������
���������	�����	�������	�����������;	��������
�������	����������	��������	������
������������	�������	�����	�����	�����������
�����	�������	�������������?”	என	கட ளிட ம்
சாட்ைடையச்	ெசா க் கிறார்!	
	

		
	
ராணக்	கைதகைள	மட் மல்ல;	காப்பியங்கைள ம்	வம் க்கி த் க்
ேகள்விக் ட்ப த் வதில்	அவர 	எ த் 	ெதறிக்க	வி கிற .	பண்ைணயாரின்
மகள்	காமாட்சி	தி ட் த்தனமாக	ஒ 	 ழந்ைதையப்	ெபற்ெற த் ப்	 தரில்	வீசி
வி கிறாள்.	அந்தக்	 ழந்ைதையப்	பண்ைணயில்	ேவைல	ெசய் ம்	மாரி ம்,



அவர 	மைனவி ம்	கண்ெட க்கின்றனர்.	அப்ேபா 	அதன்	பிறப் 	 றித் ப்
ேப கின்றனர்:
	
“�����������	���������������,	�����
������������!	����������������	������������
����������	�������	���������
���������������!”
	
“���,	�����������	�����������	���������
���������	�������������-	����������	��������
��������	�������������	����������;
���������?”
	
“�������	��������	��������������
������������	�������������
�����������������	����	���	��������	�������
��������	���	����������	����	�����	�����
�����������	��������	�������	�������
���������;	������	�������?”
	
ெத க் த்ைத	ேசரிமக்கள்	ேநரில்	கண் 	களிக்கலாம்.	ஆனால்,	பாகவதர்
ேகாயிலில்	கைத	ெசால் ம்	ேபா 	உள்ேள	ேபாய்க்	கைத	ேகட்க	 யா .	அதனால்
ெவளியில்	ல ட்	ஸ்பீக்கரில்தான்	ேகட்க	ேவண் ம்	என்கிற	 ட்பமான	தீண்டாைமக்
ெகா ைமைய ம்	ெசால்லிச்	ெசல்கிறார்	கைலஞர்.
	
பிள்ைளப்	பாசெமன்ப 	பணக்காரக்	 ம்பங்க க் ம்,	ந த்தர
வர்க்கத்தின க் ம்	மட் ம்	உரியதல்ல;	ஏைழ	வர்க்கத்தினரிட ம்	அ
அபரிமிதமாகக்	காணப்ப கிற 	என் ம்	ெசய்திைய ம்	உள்ளார்ந்
எ த் ைரத்தி க்கிறார்.	பணக்காரர்கள்	வீட் ல்	பிள்ைளகள்	இறந் 	விட்டால்
நிைனத் 	நிைனத் 	அ 	ெகாண் க்காமல்	அ த்த	கட்டமாக	தங்கள
ெதாழில்,	அ வல்கள்,	பயணம்	என	நகர்ந் 	வி வர்.
	
அேதேபால,	ஏைழ	வர்க்கத்தினர்	ெவள்ளத்தில்	தம்	பிள்ைளகைளப்	பறி	ெகா க்க
ேந ம்	ேபாதில்,	கதறி	அ கின்றனர்.	ஆனா ம்,	ேவ 	வழியில்லாமல்	அ த்த
ேவைளச்	ேசாற் க்காக,	 யர்	 ைடப் க்காகக்	ைகேயந்திக்	 ட்டத் டன்
ட்டமாக	நிற்க	ேவண் யதி க்கிற .	ந த்தர	வர்க்கத்தினர்	தான்	 க்க

நிகழ்விலி ந் 	ெவளிேயற	இயலாமல்	ெவந் 	ைநந் 	ேபாகின்றனர்	என



ெவவ்ேவ 	ச க	மனிதர்களின்	மன	இயல் கைளத்	 ல்லியமாக	அளவி கிறார்
கைலஞர்.
	
சாதியத்ைத,	சாதி	ெவறிையக்	கட் க்	காப்ப 	எ 	என்பைத ம்
ெதளி ப த்தியி க்கிறார்	கைலஞர்.	மாரியின்	மகன்	நந்த மாைர	ஆதிக்க
சாதிக்காரன்	ஒ வன்	அ த் 	வி கிறான்.	அவைனத்	தி ப்பிய க்க	ஆட்கள்
கிளம் கின்றனர்.	அவர்கைளத்	த த் 	நி த் ம்	நந்த மார்	ேப கிறான்:
“������	����	����	���������	�������	����!	����
������	����������.	����	��������	������
�����������	����������	���	���	������	�������
����	�������	������������	�������
����������������,	������������������	����
����������	��������!”.	
	
தாழ்த்தப்பட்டவர்கள்	ப த் 	 ன்ேனறிய ம்,	தன் ைடய	 யசாதிையச்
சார்ந்தவர்கள்	ப ப்பதற் 	ஏ வாகக்	ைக	ெகா த் 	உத வதில்ைல	என
அண்ணல்	அம்ேபத்கர்	ஆதங்கப்பட்டைதப்	ேபாலேவ	கைலஞ ம்	கவைலப்ப கிறார்.
“������������������,	���������������������
�����������	�������	����	���������	�����	����
����	���������������	�������!	����	����������
�����	�������������������	������!	�����	����
�����������	��������	�������!	��������
���������,	����������	�������;	����	�������
�������	�����������	����������
����������������,	��������	��������!	����
�����������	����	������������,	���������	���
�������	���������������,	���������	�������
�����������	������	�����	�������������	����
�����	������������	���	������������
���������	��������.	���������	���������.
�����	��������	������	����	�������	���������
������	����	�����	��������	�����������
����������”	என	நந்த மார்	வழிேய	கைலஞர்	ேப கிறார்.	
	
சீரிய	ப த்தறிவாளரான	நாத்திகரான	கைலஞர்	‘ஒேர	ரத்தம்’	நாவலில்	ஆன்மீகம்
சார்ந்த	தகவல்கைள	நிைறயச்	ெசால்கிறார்.	அைத	ெவ ம்	தகவலாக	மட் ம்



ெசால்லி	விட் க்	கடந் 	விடாமல்,	அைவகைளக்	ேகள்விக் ள்ளாக் வ 	தான்
கைலஞரின்	தனிச்சிறப் .	 த்த ரில்தான்	சரஸ்வதிக் க்	ேகாயில்	இ க்கிற ;
தமிழ்நாட் ல்	ேவெறங் ம்	இல்ைல	எனச்	ெசால்லி	விட் ,	ேகாயிைலக்	கட் 	விட்
ற் க் 	 	தற் றியாகத்தாேன	இ க்கிேறாம்	எனப்	பக 	ெசய்கிறார்.

	
கைலஞரின்	கவிைத	நைடைய	பல்ேவ 	 ல்களில்	வாசித்தி க்கிேறாம்.	நாவல்
என	வ ம்ேபா 	அைத	அப்ப ேய	பயன்ப த்தாமல்	நாவ க்கான	ெமாழிையத்
ேதர்ந்ெத த் 	எ தியி க்கிறார்.	அதனால்தான்	நாவல்	சிறந்த
வாசிப்ப பவத்ைத	வழங் கிற .	நாவலில்	சில	ஒப்பீ கள்
ஆச்சரியப்ப த் கின்றன.	உதாரணத்திற் 	ஒன் .	தன் ைடய	தங்ைகயின்
வாழ்வில்	நடந்த	மர்மங்கைள	அறிந் 	ெகாள்ள	ேந ம்	ேபா 	மேகஸ்வரன்	எப்ப
உணர்கிறான்	என்பைத	கைலஞர்	 	மாதிரியாகச்	ெசால்லியி க்கிறார்.
“������������������	���	���������	������
��������������������	�������
����������������	����������	�������������
��������	������	��������	��������������,
������������	���	���������,	�������	��������
��������	����	�����	��������	����������
�������	����������	��������	�����������
������	��������”	அவன்	இ ந்ததாகச்	ெசால்கிறார்	கைலஞர்.	
	
எளிய	மனிதர்களின்	வாழ் 	மட் மல்ல	சா ம்	உன்ன மான தான்	என	நாவலில்
கைலஞர்	 றிப்பி ம்	ப தி,	நாவ க் 	காவியத்	தன்ைமைய	வழங்கி	வி கிற .
மாரியின்	மைனவி	அஞ்சைல	இறந் 	வி கிறாள்.	பைழய	பட் ப்	பாயின்	ேமல்
அவள்	கிடத்தப்ப கிறாள்.	அந்நிகழ்ைவப்	பற்றிய	கைலஞரின்	வரிகள்	தாம்
எவ்வள 	மேகான்னதமானைவ!
	
“��������	���������	����	�������
��������������.	��������	�������	�����	�����
�����	�����������	�������	��������������.
������������	������������	������	��������
�����	��������	����������	��������	��������
��������	������	�������	������	��������
����������	����	��������������������.	�����
������	����,	��	���������	����������	��������
��������	��������	����������	����������,
�����	����	��������	����	��������	�����������



�����	����������	�������	���������	���������
�����	������	�������	�������	���������������
��������	����������!”
	
தி நாள்ெகாண்டேசரி	எ ம்	கிராமத்தில்	தாழ்த்தப்பட்ேடார்	பிணத்ைதச்	 மந்
ெபா 	வீதியில்	வரக் டா 	என	சமீப	நாட்களில்	நடந்த	ெகா ரத்ைத
நிைன ப த் ம்	விதமாக	நாவலில்	ஒ 	சம்பவம்	வ கிற .	அஞ்சைலயின்	உடைல
ெபா வீதியில்	 மந் 	ெசல் ம்	ேபா 	ஆதிக்க	சாதியினர்	தகரா 	ெசய்கின்றனர்.
இவ்விடத்தில்	கைலஞர்	சாதி	ஆதிக்கத்ைத ம்,	ஆன்மீகப்	 ைக ம்	ேகள்வி
ேகட்கிறார்.
	
“������������	����	�����	�������,	��������
�������������������������	����������	-
�����������	���������������	���	����������;
���������������	���	�����	����	�����
���������	������	�����	������	����������?”	என
கைலஞர்	எ ப்பிய	ேகள்விக் 	இ வைர	எவ ம்	பதில்	ெசால்லவில்ைல.	
	
சாதி	ஆணவப்	ப ெகாைலகைள	எதிர்க் ம்	எல்ேலா க் ம்	‘ஒேர	ரத்தம்’தான்
என்கிறார்	கைலஞர்!
	
***



�����������:	����������
�����

�������.	����������	���������
	
"வாழ்க	வாழ்க	வாழ்கேவ!	டாக்டர்	கைலஞர்	வாழ்கேவ!"	என்ற	 ழக்கம்,	நாம்
அைனவ ம்	காேவரி	ம த் வமைன	வளாகத்திேலேய	ேகட்ட 	தான்.
உயிர்நா யான	ெதாண்டர்கள்,	அந்த	 ழக்கம்	ஒன்றினாேலேய,	அவர்	உயிைரப்
பத் 	நாட்கள்	பி த் ைவத் 	வந்தார்கள்!	நா 	நரம்ெபல்லாம்	ெதாண்டர்கள்
உணர்விேலேய	கலந்தி க் ம்	தைலவெனா வன்,	நாட் ன்	தைலைமயைமச்சைரக்
(பிரதமைர)	 ட	அைடயாளம்	காண	 யாமல்	தளர்ந் விட்ட	 ைமயி ம்,	தன்
வீட் ன்	 ன்	 ழக்கமி ம்	ெதாண்டர்கைள	மட் ம்	அைடயாளம்	கண்
ைகயைசக்கிறான்	என்றால்?	ஈரத்தமிழ்	 ழக்கத்தின்	ேபேர	‘மந்திரம்’	என்
ெதரிகிறதா?	ஆனால்	‘மந்திரம்’	என்றாேல	சம்ஸ்கி தம்	தாேன?
	
அல்ல!	‘மந்திரம்’	தமிழ்ச்	ெசால்ேல!	சம்ஸ்கி தம்	அல்ல!	பார்க்க	ஒன்ேற	ேபால்
ேதாற்றம்	காட் னா ம்,	சம்ஸ்கி த	மந்த்ரம்	/	म तर्	ேவ ;	மந்	+	த்ர	=
நிைனத்தைத	+	ெசால்வ 	என் 	ெபா ள்.	தமிழ்	மந்திரேமா	ேவ !	மந் 	+	இரம்	=
ட்டமாக	இ ந் 	ஈரெமாழியால்	வாழ்த் வ !	ேகாயிலில்	ஒ வர்	மட் ம்	தாேன,

யா க் ம்	 ரியாமல்,	 	ஆதிக்கத்தால்	சம்ஸ்கி த	மந்த்ரம்	ெசால்கிறார்?
ஆனால்	தமிழ்	மந்திரம்	அப்ப யல்ல!	யார்	ேவண் மானா ம்,	ஈர	உணர்ச்சியால்
ெசால்லலாம்;	எல்ேலா ம்	 யி ந் ,	 ரி ம்ப 	வாழ்த்தலாம்!	அந்த	வாழ்த்ேத,
ஆைணயி வ 	ேபாலத்தான்	இ க் ம்	–	"எ ந்தி 	தைலவா!	மீண் 	வா!	வாழ்க
வாழ்க	வாழ்கேவ!"	என்ற	நிைறெமாழி,	அ ேவ	தமிழ்	மைறெமாழி!	
	
“நிைறெமாழி	மாந்தர்	ஆைணயிற்	கிைளத்த,	மைறெமாழி	தாேன	மந்திரம்	என்ப”
என்ப 	��������������!	பின்னாளில்	ஆழ்வா ம்,	இைறவனிடம்	தான்
ஆசீர்வாதம்	ெபறாமல்,	இைறவ க்ேக	ஆசீர்வாதம்,	ஆைண	ெசால்கிறார்,
"பல்லாண் 	பல்லாண் ,	ெசவ்வித்தி க்காப் !"	இைதேய	ஐயன்	வள் வ ம்
வ க்கின்றான்	–	“நிைறெமாழி	மாந்தர்	ெப ைம	–	நிலத் ,	மைறெமாழி	காட்
வி ம்”!	இக் ற க் ,	ெதால்காப்பியத்ைத	மீறி,	ஆண்டாண் 	காலமாகப்
ெபாய் ைரேய	எ தி	வந்தார்கள்!	‘மைற’	என்பதற் 	‘ேவதம்’	என்
ேவண் ெமன்ேற	ெபா ள்	ெகாண் ,	சம்ஸ்கி த	4	ேவதங்கள்	மட் ேம	நமக் ச்
"சான்ேறார்கள்	யார்?”	என்பைதக்	காட் த்	த ம்	என் 	ெபாய்யாக	உைர	எ தி



வந்தார்கள்,	பண் தாள்!	ஆனால்	அந்தக்	 றேளா,	கைலஞர்	க ணாநிதியின்
ேபனா க்காகப்	பலகாலம்,	பல்லாண் 	பல்லாண் 	காத் க்	ெகாண் ந்த ...	
	
இேதா!	எப்ப 	உைர	எ கிறார்	பா ங்கள்,	கைலஞர்!	–
	
"சான்ேறார்களின்	ெப ைமைய,	இந்த	உலகில்	அழியாமல்	நிற் ம்,	அவர்கள்
எ திய	அறவழி	 ல்கேள	எ த் க்	காட் வி ம்;	இந்நிலத்தில்,	ஈர	ெமாழிகளால்
ெசால்லப்ப ம்	அம்மக்களின்	ஆைண ம்	நடக் ம்!"	-	ெதரிகிறதா,	உைரயாசிரியர்
க ணாநிதி,	தமிழ்	இலக்கியத் க் ச்	ெசய்த	பங்களிப் 	என்ெனெவன் ?
உைரயால்,	உைரகல்லில்	ேதய்த் த்	ேதய்த் ,	மைறப் 	விலக்கினார்!	தமிழ்	மைறப்
விலக்கினார்!
	
கைலஞர்	பழந்தமிழ்	இலக்கியத் க் த்	தந்த	பரிசில்கள்	நான் :	1)	 றேளாவியம்,
தி க் றள்	உைர	&	வான் கழ்	ெகாண்ட	வள் வம்	2)	 ம் கார்	(சிலப்பதிகாரம்)	3)
சங்கத்	தமிழ்	4)	ெதால்காப்பியப்	 ங்கா.
	
இவற் ள்,	 றேளாவியேம	ஓங்கி	உலகளந் 	நிற்கிற !	 வக்கத்தில்,	தனக்
மிகப்	பி த்தமான	365	 றள்க க் 	மட் ேம	 றேளாவியம்	தீட் ய		கைலஞர்,
பின் 	தமிழ்ப்	ேபராைச	உந்தித்	தள்ள,	1330	 றள்க க் ம்	தனியாக	உைர
எ தினார்	 ரெசாலியில்;	ஒ 	நா க் 	ஒன் 	என்ற	கணக்கில்!
	
அ ேவ,	இன் 	உைர	உலகில்	ஓங்கி	உலகளந் 	நிற்கின்ற !	"அதான்	 ற க் ,
10ம்	 ற்றாண் 	த மர்	/	மணக் டவர்	ெதாடங்கி	இன் 	வைர,	ெமாத்தம்	~300
உைரகள்	எ தப்பட் 	விட்டனேவ?	கைலஞர்	உைரயில்	மட் ம்,	ெப சா	அப்ப
என்னய்யா	இ க் ?”	என் 	ேகட்கத்	ேதான் கிறதா?	பார்ப்ேபாம்!
	
‘கட ள்	வாழ்த் ’	என்ப 	தாேன	 தல்	அதிகாரம்?	அல்ல!	ஐயன்	வள் வன்,
‘கட ள்’	என்ற	ெசால்ைலேய	எங் ேம	பயன்ப த்தவில்ைல,	அறிவீர்களா?	அப் றம்
எப்ப க்	கட ள்	வாழ்த் ?
	
ஐயன்,	தன்	தி க் றள்	 ைல,	அதிகார	வாரியாகப்	பத் 	-	பத் க்	ெகாத்தாக,

ந்தைலப் ப்	ெபா ளில்	ைவத் 	எ தினா ம்,	பல	அதிகாரங்களின்	ெபயர்கள்
மட் ம்,	பின்னாள்	உைரயாசிரியர்களின்	ைகவண்ணத்தில்	மாற்றப்பட்டன;
அவ்வள 	ஏன்?	ஒேர	அதிகாரத்தில்,	 றட்பா	வரிைசையக்	 ட,	தங்கள்	இஷ்டம்
ேபால்	மாற்றி	அ க்கினார்கள்,	 ண்ணியவான்கள்!	இன் 	நாம்	கா ம்
அ க் ைற,	பரிேமலழகரின்	அடக் ைற!	ஆனால்	ஆதி	மணக் டவரில்,	 றள்
வரிைசேய	மாறி	இ க் ம்!	(இதன்	தர கைள,	என 	‘அறியப்படாத	தமிழ்ெமாழி’



லில்,	2-ஆம்	படலத்தில்	கண் 	ெதளிக!)
	

		
	
வள் வனின்	ெசாற்கள்	–	‘இைறவன்’	&	‘ெதய்வம்’	என்ற	இரண் 	மட் ேம!
‘கட ள்’	என்ற	ெசால்ைலேய,	ஐயன்	பயன்ப த்தவில்ைல!	அப்ப யி க்க,	‘கட ள்
வாழ்த் ’	என்ற	தைலப்ைப	யார்	ைவத்த ?
	
‘இைறவன்’	என்ற	தமிழ்ச்ெசால்ேல,	இைற	(வரி)	விதிக் ம்	அரசன்	/	தைலவைனத்
தான்	ஆதியில்	 றித்த !	பின் 	மதம்	ெப கப்ெப க,	அச்ெசால்	கட ளின்	ேமல்
ஏற்றப்பட் ,	ஆண்பால்	கட ள்	என்றாகிப்	ேபான !	இைறவன்	என்ப 	பால்	அறி
கிளவி;	ெதய்வம்	என்ப 	பால்	அறியாக்	கிளவி!
	
இைற’க யன்	என் ைரக் ம்	இன்னாச்ெசால்	‘ேவந்தன்’
உைறக கி	ஒல்ைலக்	ெக ம்!	(564,	ெவ வந்த	ெசய்யாைம	–	ெபா ட்பால்)
	
ைறவன்	 றந்தைம	 ற்றாெகால்	 ன்ைக

‘இைற’இறவா	நின்ற	வைள!	(1157,	பிரி 	ஆற்றாைம	–	காமத் ப்பால்)
	
ேமற்கா ம்	 றளிெலல்லாம்,	இைறவன்	என்ப 	தைலவன்	தாேன!	இ க் வதால்,
இைற!	தன்	மக்கள்	யாவைர ம்	தன்	ஆ ைமக் ள்	இ க்கி,	இைற	(வரி)
விதிக்கின்றான்	இைறவன்;	தைலவன்!	அவைன,	எந்த	உைரயாசிரிய ம்
உண்ைமயாகக்	காட்டேவ	இல்ைல;	கைலஞர்	க ணாநிதிேய	காட் னார்,	இேதா!
	
பிறவிப்	ெப ங்	கடல்	நீந் வர்	-	நீந்தார்



இைறவன்	அ 	ேசராதார்
	
பரிேமலழகர்:	“ ற்பிறப்பின்	விைனயால்	அ த்த	பிறப் ,	அப்பிறப்பின்	விைனயால்
ம பிறப் 	என் 	கைரகாண	 யாத	கடைல,	கட ள்	தி வ கைளப்	பற்றிக்
ெகாண்ேடார்	மட் ேம	நீந்திக்	கடக்கலாம்;	பற்றாேதார்	கடக்க	 யா !"	என்
யமதம்	(கர்மா)	ெகாப்பளிக்க	உைர	எ த,
	
கைலஞர்:	“��������	�����	����������	��������
�����	���������,	����������	(�������)
�����������	��������	������������,	�����
���������	������	��������!"	என் 	மாற்றி	உைர	எ தி,
இைறவன்	என்ப 	தைலவன்	என்ற	ஆதி	தமிழ்ச்	ெசால் க் 	நீதி	ெசய்கிறார்!	
	
இ ள்ேசர்	இ விைன ம்	ேசரா	-	இைறவன்
ெபா ள்ேசர்	 கழ் ரிந்தார்	மாட்
	
பரிதி:	“சிவெப மானின்	சிவ	கீர்த்தி	பாராட் வார்கைள,	 ம்மல	வித் 	ஆகிய
பாவமான 	அண்டா !"	என் 	கிஞ்சித் ம்	ெவட்கேமயில்லாமல்,	‘சிவன்’	என்
ெபாய்கலந் 	உைர	எ த,
	
கைலஞர்:	“������	(������)	����	���������	��������
�������	�����	���������,	���	�����	�������,	���
������	�����	������������!"	என		மாற் 	உைர	நீதி
ெசய்கிறார்!	
	
என்னடா	இ ,	கைலஞர்	உைர	இப்ப 	‘அடாவ ’யாக	இ க்கிறேத?	என் 	 தலில்
ேதான்றலாம்;	ஆனால்	எ 	அடாவ ?	சிவன்	என் 	எ தியதா?	தைலவன்	என்
எ தியதா?	என் 	மனச்சாட்சிையக்	ேகட் ப்	பா ங்கள்!	‘சிவன்’	என்
எ தியவன்	ேமல்	பாய	மாட்டார்கள்,	இலக்கியவாதிகள்	/	பண் தாள்!	ஆனால்
‘தைலவன்’	என் 	எ திய	கைலஞர்	ேமல்	மட் ம்	பாய,	ஓேடா 	வ வார்கள்!
	
‘இைறவன்’	(இைற	இ க் பவன்)	என்ற	ஆதி	தமிழ்ச்	ெசால்லின்	ெபா ள்,	இன்
நமக் த்	ெதரியாததால்,	ஸ்வாமி	/	பகவான்	என்ேற	எ திெய திப்பழகி	விட்டதால்,
உண்ைம	உைர	அடாவ ேபால்	ேதான் கிற ;	ெபாய்	உைர	பழகி	விட்ட !	இைதப்
ரிந் 	ெகாண்டால்,	‘கைலஞர்	உைர’	(அல்ல )	மதம்	கடந்த	தமிழின்	ெமய்ம்ைம,
நமக் 	நன் 	 ரி ம்!	வள் வர்,	எந்த	மதத்ைத ம்	ேபசாமல்,	வாழ்வியல்	 ழல்



ெநறிகைள	மட் ேம	ேபசினா ம்,	அவர்	ஆங்காங் 	பயன்ப த் ம்	சில	ெசாற்கள்	/
க த் க்கைள,	‘ஊகித் 	உணரல்’	என்ற	வழி ைறயில்,	வள் வர்
தமிழ்ச்சமணராக	இ க்கேவ	வாய்ப் 	அதிகம்	என்ப 	ெப ம்பான்ைமத்
தமிழறிஞர்களின்	 !		ேநர த்	தர 	இல்ைல,	கணிப் !	அவர்	அப்ப ச்	சமணராக
இ ப்பி ம்,	அந்த	ெநறியி ம்	ேநர க்	கட ள்	இல்ைல;	ஆன்ம	வி தைல	ெப ம்
சான்ேறார்	/	தைலவன்	ெநறிேய	சமணம்!	அப்ப ப்	ெபா த்திப்	பார்த்தா ம்,
இைறவன்	என்பதற் 	(வழி	நடத் ம்)	தைலவன்	என்ற	ெபா ேள,	மிஞ்சி	நிற் ம்!
கைலஞர்	க ணாநிதி ம்,	அவ்வழியில்	ெசன்ேற,	உைர	ெசய்கிறார்!	இஃ 	உைர
உலகப்	 ரட்சி!
	
‘கட ள்	வாழ்த் ’	என்ற	அதிகாரப்	ெபயைரேய,	‘வழிபா ’	என் 	மாற்றம்
ெசய்தி க்கிறார்	கைலஞர்.	19	/	20ஆம்	 ற்றாண் ல்,	எவ ேம	ெசய்யாத	ஒன் !
ெசய்ய	அச்சப்ப ம்	ஒன் !	ஆனால்,	கைலஞர்	ெசய்தார்;	 ணிந் 	ெசய்தார்!
‘கட ள்’	என்ற	ெசால்ைலேய	பயன்ப த்தாத	ஆசிரியன்	வள் வைர	மீறி,	‘கட ள்
வாழ்த் ’	என் 	நீங்கள்	ெபாய்யாகப்	ெபயர்	ைவக்கலாம்;	அ ,	மதத்தால்
ெசல் ப 	ஆ ம்!	ஆனால்,	‘வழிபா ’	என் 	மாற்றிப்	ேபர்	ைவத்தால்	மட் ம்,
அறிவால்	ெசல் ப 	ஆகாேதா?	வழிபா 	=	வழி	+	ப ;	வழியில்	ப தல்!	அதாவ
தைலவன்	(அறச்	சான்ேறான்)	வழி	நடத்தல்!	அதாேன	உண்ைமயான	ெபா ள்!
இன் ,	வழிபா 	என்பதற் 	 ைஜ	/	சடங் 	என் 	ெபா ேள	மாறிப்	ேபானதால்,
நமக் 	ஆதியான	தமிழ்ச்ெசால்	 ரியேவ	இல்ைல;	உைரயாசிரியர்	கைலஞ க் ப்
ரிந்த !	 ணிந்தார்!
	
இன் ம்	என்னெவல்லாம்,	தி க் றள்	உைரயில்,	 ப்	பாைத	(உண்ைமப்	பாைத)
கண்டார்	இந்தக்	கைலஞர்	க ணாநிதி?	பார்ப்ேபாமா?	இன்ைறய
ப த்தறி வாதிகேள,	சரியாகப்	ப த்தறியாமல்,	வள் வர்	ஆணாதிக்கம்
பி த்தவேரா?	என் 	 ழம் வைதக்	காண்கிேறாம்!	ஆனால்,	உண்ைம	என்ன?	ேவ
எவரின்	தி க் றள்	உைர ம்	ெதளிவிக்காத	ஒன்ைற,	‘கைலஞர்	உைர’	பளிச்	என்
ெதளிவித் 	வி ம்!
	
தி க் றளில்,	‘ெபண்வழிச்	ேசறல்’	எ ம்	அதிகாரத்ைத	ேமேலாட்டமாகப்
ப த்தால்,	இன்ைறய	ெபண்ணியவாதிகள்	ஐயன்	வள் வைனேய	ெவ க்கத்
தைலப்ப வார்கள்.	ஆனால்,	அ 	ெபண்கைள	அடக்க	வந்த	 றள்	அல்ல!	ஆேணா
/	ெபண்ேணா,	அரசியலில்	ேநர யாகப்	 காமல்,	திைரமைறவில்	நடத் ம்	கிச்சன்
ேகபினட்	அதிகாரத்ைதக்	கண் க்க	வந்த	 றேள!	 ம்பத்தில்	உள்ள	ெபண்கள்,
மன்னன்	(தைலவன்)	 லமாக,	அரசாங்கத்தில்	 ந் 	ஏவல்	ெசய்வைத	மட் ேம
கண் க்கிறார்,	வள் வர்!	அதான்,	அைத	அறத் ப்பால்	-	இல்லறவியலில்
ைவக்கா ,	ெபா ட்பால்	-	அரசியலில்	ைவத்தார்	ஐயன்!



	
தி க் றைள,	அதிகாரம்	அறிந் 	ப க்க	ேவண் ம்;	இல்லாவிட்டால்	 ழப்ப ேய!
எல்லாக்	 ற ம்	எல்லா க் மான 	அல்ல!	 லால்	ம த்தல்	-	 றவறவியல்;
தல்வைரப்	ெப தல்	-	இல்லறவியல்!	கார்ப்பேரட்	ேபாலிச்	சாமியார்	ஒ வன்,
“தி க் றளில்	 தல்வைரப்	ெப தல்	வ கிறேத?	அதன்ப ேய	நான்	ந ைகேயா

க்	 ழந்ைத	ெபற் க்	ெகாண்ேடன்;	 றள்	வழி	நடந்ேதன்!"	என் 	ெசான்னால்,
ம்மா	வி வீர்களா?	அறிக:	எல்லாக்	 ற ம்,	எல்லா க் மான 	அல்ல!	அவரவர்
ழல்	ெநறி,	அதிகாரப்	ப ப் !	அதிகாரம்	அறிந் 	 றைள	வாசிக்க	ேவண் ம்!

(உைரயாசிரியர்கள்,	அதிகாரப்	ேபர்கைள	மாற்றினா ம்,	அதன்	ப ப் ப்	ெபா ள்
ஐயன்	வள் வேன	ெசய்த 	தான்,	பத் ப்	பத் க்	ெகாத்தாக.)
	
றளதிகாரம்	ெசால் ம்	ெபண்வழிச்	ேசறல்	ெபண்	இழி 	அல்ல!	கிச்சன்	ேகபினட்

இழி !	அைதத்	ெதளிவாக்கி,	 றளின்	ேமல்	பிைழயாகப்	படர்ந் 	விட்ட	 சிையக்
ட,	கைலஞேர	 ைடக்கின்றார்!

	
ெபண்ேணவல்	ெசய்ெதா ம்	ஆண்ைமயின்	-	நா ைடப்
ெபண்ேண	ெப ைம	உைடத் !
	
பரிேமலழகர்:	“மைனவி	ஏவின	ெதாழிைலச்	ெசய்ெதா ம்	ஆண்கள்,	பிறரால்
மதிக்கப்படார்;	அவர்கைளக்	காட் ம்	நாண ைடய	ெபண்ைமேய	நன்
உைடத்தாம்."	
	
கைலஞர்:	“(����-������,	���	����������������)	���
��������	������	��������	�������	���������
��������	���������	����������,	(����-����
���������	���������	������������)	���
���������,	���	��������	��������
�������������������!"	
	
அரசியலில்	கிச்சன்	ேகபினட்	ெபண்ேணவல்	ெசய் ம்	ஆண்கைள	விட,	ெபண்கேள
ெப ைமக் ரியவர்கள்,	என் 	ெபண்மாண் 	ேப ம்	ஐயன்	வள் வனா,
ஆணாதிக்கவாதி?	அல்லேவ	அல்ல!	அைதக்	‘கைலஞர்	உைர’	தான்,	ேவெறந்த
உைரைய	விட ம்	ெதளிவிக்கிற !
	
அட!	கைலஞர்	க ணாநிதி	ஒ 	ப த்த	ஆன்மீகவாதி	என்பைத ம்	அறிவீர்களா?
ெபாய்யான்மீகம்	அல்ல;	ெமய்	ஆன்ம+ஈகம்!	தமிழ்	ெமய்யியல்	ேகாட்பா !	ஆன்மா,



விதி,	கர்மா,	 மா	என்ெறல்லாம்	கற்பைனக்	 ழப்ப யில்	இறங்கி,	தத் வம்	என்ற
ேபரில்	பித் வச்	சண்ைட	ேபா ம்	ஆன்மீகவாதிகைளக்	காட் ம்,	உைரயாசிரியர்
க ணாநிதியின்	ஆழ்ந்த	ஆன்மீக	அறிைவக்	கண் 	வியந் 	ேபாவீர்கள்,
தி க் றள்	உைரயில்!	ஊழ்	என்ப 	விதியா?	அல்ல!	‘இயற்ைகநிைல’	என்கிறார்,
உைரயாசிரியர்	கைலஞர்!	இயற்ைக,	மனிதர்கைள	விட,	மிக ம்	ஆற்றல்	வாய்ந்த
ஒன் !	அைத,	மனிதன்	ேநர யாக	எதிர்க்க	 யா !	இயற்ைக டன்	நட்
பழகிேய,	அறி 	பழகிேய,	ெவற்றிகள்	ெவன்ெற க்க	ேவண் ம்;	இயல்+ைக	=
இயல்பான	ஒ கல்!	அ 	ஊழ்த் வேத,	ஊழ்	என்ற	கைலஞரின்	உைர	விளக்கம்!
	
ண்ணிய	 ல்பல	கற்பி ம்	–	மற் ம்	தன்

உண்ைம	அறிேவ	மி ம்!
	
கைலஞர்:	“�����	�����	������������	�������
������	����������	���������,	�����	‘������
�����’	���������	��������.”	
	
‘இயற்ைகநிைல’ைய	மாற்றி,	ெசயற்ைக	நிைலைய	அைமத்திட	 ைனந்தா ம்,
இயற்ைகநிைலேய	 தன்ைமயாக	வந் 	ஊழ்த் வதால்,	ஊைழ	விட	வலிைமயான
ேவ 	எைவ	உள்ளன?	–	இப்ேபா 	ெபா த்திப்	பா ங்கள்!	ஊழ்	என்ப
ஒவ்ெவா வ க் ம்	பார்த் ப்	பார்த் ,	பகவான்	ேபக்ேகஜ்	ெசய்வதா?	அல்ல
இயற்ைகயாகேவ	ஊழ்த் வதா?	 ரிகிறதா,	தி க் றள்	-	கைலஞர்	உைர	ஏன்
இன்ைறய	அறிவியல்	காலத் க் த்	ேதைவ	என் ?	இன்ைறய	காலச்	சிறப்பான
றள்	உைரகள்	 ன் !

	
1.	 ெபா 	மக்களின்	எளிய	உைர	-	 .வ	/	கைலஞர்
2.	 மதம்	கலவா ,	தமிழ்	சார்ந்த	உண்ைமகளின்,	 ட்ப	உைர	-	 .

ேதவேநயப்	பாவாணர்
3.	 தமிழ்ப்	பைகவரின்	ெபாய்கைள	 றிய க் ம்,	வீரப்	ேப ைர	-

ெப ஞ்சித்திரனார்
	
ல	 க் ,	உைர	 ல்	எ தினா ம்,	அதி ம்	ஓர்	அழகியேலா 	எ வார்

பரிேமலழகர்	என் 	பண் தாள்	சிலாகிப்பார்கள்;	உண்ைமேய!	‘வாள்	அ 	உணர்வார்
ெபறின்’	ேபான்ற	 றட்பாக்க க் ,	பரிேமலழகர்	உைர	ஓர்	அழகியேல!	ஆனால்,
அவர்	மட் ம்	தான்	அழகியலா?	இன் ம்	பலரின்	உைர	அழகியைல	மைறப்ப 	ஏன்?
உைரயில்	 ட	உவைம	அணி	அழகியல்	ெசய்கிறாேர,	கைலஞர்?	அைதப்	ேபச
மட் ம்,	ஏன்	மனம்	வ வதில்ைல	இலக்கியவாதிப்	பண் தா க் ?



	
ெந ங்கட ம்	தன்நீர்ைம	 ன் ம்	-	த ந் 	எழிலி
தான்நல்கா 	ஆகி	வி ன்
	
கைலஞர்:	“������	��������	�������,	������
��������	��������	����,	����	���	��������
���������.	(������)	������	������������������
��������	���������������,	������
��������������	�����������	����,	������
��������	������!"	
	
இ 	தாேன	பிறி ெமாழிதல்	உவைம	அணி?	வான்	சிறப்பி ம்,	மண்	சிறப் 	காட் ம்
கைலஞரின்	உைர	அழகியல்,	ேவ 	யா ம்	ெசய்யவில்ைலேய?	 த்ேதள்	உல 	=
ெசார்க்க	ேலாகம்	என்ேற	எ தி	வந்த	உைரகளின்	மத்தியில்,	 த்	+	ஏள்	=	 ைம
உலகம்	என் ,	‘மாத்தி	ேயாசி’	உைரையக்	கைலஞர்	தாேன	ெசய்தார்?
இைவெயல்லாம்	ேபசப்பட	ேவண் ம்;	மைறக்கப்படக்	 டா !	இலக்கியப்	பீடம்	என்ற
ஒன்றில்	ஏறி,	தாங்கள்	ெசய்வ 	மட் ேம	இலக்கியம்;	பிறெவல்லாம்	இலக்கியம்
அல்ல	என்ற	ேமதாவித்தனம்	வி த் ,	அற	ெநஞ்ேசா 	அ வேத,
தமிழிலக்கியத் க் ச்	ெசய் ம்	ெநஞ் க் 	நீதி!
	
ஒ ேவைள,	கைலஞர்	க ணாநிதி	அரசியல்வாதியாக	இல்லா 	ேபாயி ப்பின்,
அவரின்	இலக்கியப்	பங்களிப் கள்	இன் 	உச்சி கரப்	பட் க் ம்!	ஆனால்,
ஒ வரின்	ெதாழில்	பார்த் 	வ வதல்லேவ	இலக்கியம்?	பைடப் 	பார்த்தன்ேறா
பயிலல்!	தமிழில்,	தற்பி த்தம்	கடப்ேபாம்!
	
க ணாநிதி	எ ம்	பன் கத்தில்	ஒ 	 கம்,	ெப கம்	-	‘உைரயாசிரியர்’	எ ம்
தி கம்!	தமி க் ,	 திய	பாைத	திறந்த	 	 கம்!	அந்த	‘உைரயாசிரியன்’
கைலஞ க் ப்	 கழ்	வணக்கம்!
	
ெசால்லால்	மட் ேம	உைர	ெசய்தானில்ைல;	கல்லா ம்	உைர	ெசய்தான்!	ேகாட்ட ம்
சிைல ம்	ெச க்கினான்;	ெச த்தினான்!	கைலயின்	 லம்	கைடக்ேகா
மக்களின்	மனத்தி ம்	 றைளச்	ெச த்திய	 றள்	ெதாண்டன்	இவன்!
தமி க் த்	ெதாண் 	ெசய்ேவான்	சாவதில்ைல!	வாழ்க,	வாழ்க,	வாழ்கேவ!
	
கைலஞர்	இன் 	நம்மிைடேய	இல்ைல!	ெந நல்	உளன்	ஒ வன்,	இன் 	இல்ைல!
இனியாவ ,	அவரின்	ெநஞ் க் 	நீதி	ெசய்ேவாம்!	ஸ் ல்	ட்ராப்ப ட்	ஒ வன்,
இவ்வள 	ெசய்தானா	தமி க் ?	என	எண்ணிப்	பார்ப்ேபாம்!	எண்ணிக்ைக



பற்றா ,	எண்ணிக்	ைகப்பற் ேவாம்!	கைலஞரின்	இலக்கியப்	பங்களிப் கைளப்
ேபாற்ற ம்	இன்றி,	 ற்ற ம்	இன்றி,	உள்ள 	உள்ளப 	அ ம்	உள்ளம்
ெப ேவாம்!
	
***
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ஆங்கிலத்தில்,	ெப நி வனங்களின்	தைலவர்கள்	 த்தகெம கிற	கலாசாரம்
இ க்கிற .	ெபரிதாகச்	சாதித் 	ஓய் 	ெபற்றவர்கள்,	இன் ம்	சாதித் க்
ெகாண் க்கிறவர்கள்,	இனிேமல்தான்	சாதிக்கப்	ேபாகிறவர்கள்	என் 	எல்லா ம்
த்தகம்	எ கிறார்கள்,	அதைன	விற்பதற்காக	ஊர்	ஊராகச்	ெசல்கிறார்கள்,
ேமைட	ேபாட் ப்	ேப கிறார்கள்,	 த்தகம்	வாங் ேவா க் க்	ைக	வலிக்க
ஆட்ேடாகிராஃப்	ேபா கிறார்கள்,	அவர்க டன்	ெசல்ஃபி	எ த் க்ெகாள்கிறார்கள்,
இத்தைன	மில்லியன்	பிரதிகள்	விற்றன	என் 	 ள்ளி	விவரங்கைள	ஃேபஸ் க்கில்
ெவளியிட் 	நன்றி	ெசால்கிறார்கள்.
	
இைவெயல்லாம்	 த்தகம்	விற்பதற்காக	என் 	நிைனத்தால்,	நாம்	தான்	 ட்டாள்.
அவர்கள்	 த்தகத்ைத	விற்கவில்ைல,	தங்க ைடய	Brand-ஐ	விற்கிறார்கள்.	அதன்
லம்	அவர்க க் ,	அவர்கள்	சார்ந் ள்ள	நி வனத் க் ,	அைமப் க க் ப்

பல	நன்ைமகள்	உள்ளன.	ம றம்,	இந் ல்கைள	வாங் பவர்க க் ம்	பல
தனித் வமான	நன்ைமகள்	உள்ளன.	 க்கியமாக,	ஒ 	நிர்வாகியின்,	ஒ
தைலவரின்	மனம்	எப்ப ச்	சிந்திக் ம்	என்பைதத்ெதரிந் 	ெகாள்ளலாம்.	அைத
எந்தப்	பாடப் த்தகத்திேலா	கல் ரிப்	பட்டப்ப ப்பிேலா	ெபற	இயலா .	அந்த

க்கமான	அ பவ	விவரங்க க்காகதான்	அவர்கள்
நி வனத்தைலவர்க ைடய	 ல்கைள	வி ம்பிப்	ப க்கிறார்கள்.	அதற்காக	ேநரம்
ஒ க்கிய	அத்தைலவர்க க் 	நன்றிெசால்கிறார்கள்.
	
சில	ஆயிரம்	ேபர்	பணியாற் கிற	ஒ 	நி வனத்ைத	நிர்வகிக்கிறவ க்ேக
இப்ப ப்பட்ட	தனித் வமான	அ பவங்கள்	இ க்கின்றன	என்றால்,
லட்சக்கணக்கான	உ ப்பினர்கைளக்	ெகாண்ட	ஒ 	கட்சிைய,
ேகா க்கணக்காேனார்	வா ம்	ஒ 	நாட்ைட	நிர்வகிக் ம்	தைலவர்க க்
எப்ப ப்பட்ட	அ பவங்கள்	இ க் ம்!	அந்த	மனத் க் ள்	 ைழந் பார்த்
அவற்ைறத்ெதரிந் ெகாள்வ 	எப்ேபர்ப்பட்ட	அரியவிஷயம்!
	
இந்தியாவில்	இைதத்	ெதாடர்ச்சியாகச்	ெசய்த	தைலவர்	என் 	பார்த்தால்,
காந்திதான்.	இன் 	அவைரப்	பற்றி	ஆராய	வி ம் கிற	எல்லா க் ம்	அவேர



பல்லாயிரம்	பக்கங்கள்	ேநர ச்	சான் கைள	எ தி	ைவத்தி க்கிறார்.
அதன்பிற தான்	அவைரப்பற்றிப்	பிறர்	எ தியைவ	வ கின்றன.	காந்திையப்	ேபால்
ேந ம்	சில	 ல்கள்	எ தியி க்கிறார்,	இன் ம்	பல	தைலவர்கள்,
ஆட்சியாளர்கள்,	அைமச்சர்கள்	அவ்வப்ேபா 	தங்க ைடய	அ பவங்கைள
எ வ ண் .	அவர்க ைடய	வரலாற்றிடத்ைத	அறிந் 	ெகாள்வதற்காக
வாசகர்கள்	அவற்ைற	வாங்கிப்	ப ப்ப ண் .
	
இவர்கள்	அைனவரிடமி ந் ம்	கைலஞர்	 .	க ணாநிதி	ேவ ப கிறார்.
ஏெனனில்,	அவர்	ஒ வர்தான்	ஆட்சியில்	இ ந்தேபா ம்,	எதிர்க்கட்சியில்
இ ந்தேபா ம்	கணிசமாக	எ திக்	 வித்தி க்கிறார்;	மிக	விரிவான	ேபட் கைள
வழங்கியி க்கிறார்;	அைவ	அைனத்தி ம்	அவ ைடய	நிர்வாக	மனம்	ெதாடர்ந்
ெவளிப்பட் க்ெகாண்ேட	இ க்கிற .	அவ ைடய	அ ைற	சரியா,	தவறா
என்ப பற்றி	ஆயிரம்	ேகள்விகள்	இ க்கலாம்,	ஆனால்,	இன்ைறக் 	ஓர்	இந்திய
ஆட்சியாளர்	எப்ப ச்	சிந்தித் வந்தார்,	எப்ப ப்பட்ட	ேகள்விகைளச்	சந்தித்தார்,
அவற்ைற	எப்ப 	எதிர்ெகாண்டார்	என்பைத	நீங்கள்	ேவெறங் ம்	ப த் த்
ெதரிந் ெகாள்ளேவ	இயலா .	ஆங்கிலத்தில்	'From	the	Horse's	mouth'	என்
ெசால்லப்ப வ ேபால்	ஆட்சியாளேர	தன்	மனத்ைதத்	திறந் ைவத்த	அதிசயம்
அவ ைடய	எ த்தில்தான்	நிகழ்ந்தி க்கிற .
	
இன்ெனா பக்கம்,	இதற் ச்	சிறி ம்	சம்பந்தப்படாத	 ைனவிலக்கியங்கைள ம்
அவர்	எ தியி க்கிறார்,	திைரப்படங்க க் 	வசனம்,	பாடல்கைள
எ தியி க்கிறார்,	அவற்றில்	பிரசாரம்	கலந்தி க்கிற 	என்ெறா 	விமர்சனம்
ெசால்லப்ப வ ண் ;	அ ம்	அவ ைடய	நிர்வாக	மனத்ைதத்தான்	காட் கிற
என் 	எனக் த்	ேதான் கிற .	ெபா ேபாக் க்காக	எ தினா ம்	அதில்
தன் ைடய	சிந்தைனகைளச்	ேசர்த் ச்	ெசால்வைத	அவர்	ஓர்	உத்தியாகக்
ைகயாண் க்கிறார்.
	
'ைகயில்	அள்ளிய	கடல்',	க ணாநிதியின்	ேகள்வி,	பதில்க ைடய	ெதா ப் .	சில
ேநரங்களில்	வாசகர்கள்	அவைரக்	ேகள்வி	ேகட் க்கிறார்கள்,	சில	ேநரங்களில்
தமிழ்	/	ஆங்கிலப்	பத்திரிைகயாளர்கள்	ேகள்வி	ேகட் க்கிறார்கள்,
அைனத் க் ம்	மி ந்த	சிரத்ைதேயா ம்	ெதளிேவா ம்	பதில்
ெசால்லியி க்கிறார்,	ஓர்	இடத்தில் டப்	 சி,	ெம தல்	கிைடயா ,
அலட்சியமான	பதில்கள்	கிைடயா ,	ேகள்வி	ேகட்ேபாைர	அவர்	எந்த	அள
மதித்தி க்கிறார்	என்ப 	 ரிகிற .
	



		
	
இந் லில்	நான்	மிக ம்	வி ம்பி	ரசித்த	விஷயம்,	அவர்	ஆட்சியில்	இல்லாத	ேபா
ேகட்கப்ப ம்	ேகள்விக க் ப்	பதில்	ெசால் ம்	வித ம்,	ஆட்சியில்	உள்ள	ேபா
ேகட்கப்ப ம்	ேகள்விக க் ப்	பதில்	ெசால் ம்	வித ம்	 ற்றி மாக
மாறியி க்கிற .	சில	பக்கங்க க் 	 ன்னால்	பார்த்த	அேத	தைலவர்	தானா
இவர்	என் 	நிைனக் ம்ப 	அதிசயிக்கத்தக்க	மாற்றங்கள்:	மி தியான	 ள்ளி
விவரங்கள்,	பிரமாதமான	நிைனவாற்றலின்	உதவி டன்	பைழய	நிகழ் கைளச்
ட் க்	காட் ப்	ேப தல்,	ஆங்காங்ேக	நைகச் ைவ,	ெபா மக்கள்	(அல்ல

பத்திரிைகயாளர்கள்)	எதிர்பார்ப்ப ேபால்	எைத ம்	தடால யாகச்	ெசய்யாமல்
சிந்தித் ச்	ெசயல்பட	ேவண் ய	அவசியம்	/	ெபா ப் 	தனக் 	(அதாவ ,	தன்
அர க் )	இ ப்பைதத்	தி ம்பத்தி ம்பப்	ெபா ைமயாக	நிைன ப த்தல்,
எதிர்மைற	விஷயங்கள்	 ட் க்	காட்டப்ப ம்ேபா 	அவற்ைறச்	சட்ெடன்
மதிப்பிட் ப்	ெபா ப்ேபா 	பதில்	ெசால் தல்...
	
க ணாநிதி	அள க் ப்	பத்திரிைகயாளர்கைளச்	சந்தித்த	தைலவர்	கிைடயா
என்பார்கள்,	அவர்	அள க் ப்	பத்திரிைகப்	ேபட் கைளச்	சிறப்பாகப்
பயன்ப த்திக்ெகாண்டவ ம்	கிைடயா 	என் 	இந் ைல	வாசித்த	பின்



ேதான் கிற .	இத்தைனக் ம்	அவர்	பிரமாதமான	ேபச்சாளர்,	எ த்தாளர்,
வி ம்பினால்	எந்தச்	சங்கடமான	பதிைல ம்	ெமாழியின்	 ைணேயா
மைறத்தி க்கலாம்.	ஆனால்	இத்தைனப்	ேபட் களில்	ஓரிடத்தில் ட	அவர்	அந்த
ந வல்	உத்திையப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்ள	வில்ைல.	எரிச்ச ட் ம்
ேகள்விக க் க் ட	மிக	உண்ைம டன்	பதில்கைளச்	ெசால்கிறார்.	Emotional
Intelligence,	Accountability	என் 	தைலவர்க க் 	மிக	அவசியமாகச்
ெசால்லப்ப ம்	பல	 ணங்கைள	இந்தப்	ேபட் களில்	மிக	ெமன்ைமயாக	உணர்த்தி
வி கிறார்.
	
லில்	ஆங்காங்ேக	வ ம்	அவ ைடய	தனிப்பட்ட	வாழ்க்ைக	நிகழ் கைளத்

ெதா த் ப்	பார்த்தால்,	க ணாநிதியின்	வாழ்க்ைகச்	சித்திர ம்	 ரிந் 	வி ம்.
தான்	வளர்ந்த	 ழல்,	தன்ைனப்	பாதித்த	ெகாள்ைககள்,	தைலவர்கள்,
எ த்தாளர்கள்,	நண்பர்கள்,	 ைண	நின்றவர்கள்,	எதிரிகள்,	 ேராகிகள்,
உதவியவர்கள்	அைனவைரப்	பற்றி ம்	சி 	காட்சிப்	ப ம	ங்கைள	வழங்கிச்
ெசல்கிறார்.	ஓர்	ஆட்சியாளராக	அவ ைடய	அைமச்சர்கள்,	அதிகாரிகள்,	மத்திய
அரேசா 	அவ க்கி ந்த	உற ,	ேதாழைமக்	கட்சித்	தைலவர்கைள	அவர்	எப்ப
நடத்திவந்தார்	என் 	அைனத்ைத ம்	ெசால்ல	ேவண் ய	அளவில்	ெசால்கிறார்.
அந்த	வியப்பான,	அரிய	சமநிைல	அவ க் 	அ பவத்திலி ந் 	தான்	வந்தி க்க
ேவண் ம்,	தான்	சிரமப்பட் க்	கற் க்	ெகாண்ட	விஷயங்கைள	இந்த	 லில்	(இ
ேபான்ற	பிற	பல	 ல்களில்)	தங்கத்	தட் ல்	ைவத் 	நமக் க்	ெகா த்
வி கிறார்.
																																																																																										
ஏேனா,	தைலவர்கைள	வியக்கிற,	பின்பற் கிற	பழக்கம்	மட் ேம	இந்தியாவில்
இ க்கிற .	அவர்களிடமி ந் 	நாம்	கற் க்ெகாள்ளக் ய	விஷயங்கள்
இ க்கின்றன	என	நாம்	ெபா வாக	நிைனப்பதில்ைல.	அந்த	நிைல	மா ம்ேபா ,
ஒ 	நிர்வாகியாகக்	கைலஞர்	ேபான்ேறார்	ஆராயப்ப வார்கள்,	அதற்கான
அைனத் 	 தல்நிைலத்	தர கைள ம்	அவேர	எ திைவத்தி க்கிறார்.
	
***
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நான்	சி வயதிலி ந்ேத	கைலஞர்	 .க ணாநிதியின்	ரசிகன்.	அவர 	ேமம்பட்ட
எ த் த்	திறன்,	ஒப்பற்ற	தமிழ்ப்	 லைம	ஆகியைவ	பற்றி	அவைர	ஒ
அரசியல்வாதியாக	மதிப்பி ம்	வயைத	அைட ம்	 ன்ேப	எனக் ப்	 ரிய
ைவக்கப்பட்ட .	கைலஞரின்	அரசியைல	ஏற்காத	என்	 ம்பத்தாரின்	பங் ம்
அதிலி ந்த 	என்பேத	கைலஞரின்	எ த்தா ைமக் த்	தக்க	சான் .	ஆரம்பப்
பள்ளிப்	ப வத்திலி ந் 	மற்ற	பாடங்கைளவிட	தமிழ்	ெமாழிப்	பாடத்ைத	அதிகமாக
வி ம்பிப்	ப த்தவன்	என்பதால்	இயல்பாகேவ	எனக் க்	கைலஞர்	மீ 	ஓர்	ஈர்ப்
ஏற்பட் விட்ட .	ஆனால்	அவர 	ெமாழித்	திறைன	நான்	அறிந் 	ெகாண்ட .
அவர 	ேமைடப்	ேபச் ,	ேபட் கள்.	அறிக்ைககள்,	கட் ைரகள்	வழியாகத்தான்.
அவ க் ள்	இ ந்த	 ைனெவ த்தாளைன	அவர 	திைரப்பட	வசனங்கள்
வாயிலாக	மட் ேம	அறிந்தவன்.	அவர 	வசனங்களில்	நிரம்பியி ந்த
அ க் ெமாழியின்	அழ ம்	 வாரஸ்யமான	வார்த்ைத	விைளயாட் ம்	தமிழ்ப்
பாரம்பரியப்	ெப ைம ம்	எல்லாவற் க் ம்	ேமலாக	ச க	அக்கைற ம்தான்
என்ைன	அவர்	மீ 	அதிக	நாட்டம்ெகாள்ளச்	ெசய்தன.	ஆனால்	நான்	அவர்
எ திய	 ைனகைதகள்	எைத ம்	ப த்ததில்ைல.	இந்தச்	சிறப்பித க்காக
‘ெதன்பாண் ச்	சிங்கம்’	நாவைலப்	ப த்த 	தான்	அவ்வைகயில்	 தலாவ .	
	
‘ெதன்பாண் ச்	சிங்கம்’	ஒ 	வரலாற் ப்	 ைன .	எ தப்பட்ட	வரலா
மட் மல்லாமல்	வாய்வழி	வரலாற்ைற ம்	ேசர்த் 	அவற்றின்	அ ப்பைடயில்	இந்த
நாவைல	எ தியி ப்பதாகக்	கைலஞேர	 ன் ைரயில்	ெசால்கிறார்.
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கைத’ையச்	ெசால்லிவிட் த்	ெதாடங் கிறார்	கைலஞர்.		
	

		
	
19ஆம்	 ற்றாண் ன்	ெதாடக்க	ஆண் களில்	நடக்கிற 	கைத.	கள்ளர்	நா கள்



என் 	அறியப்பட்ட	பாகேனரி ம்,	பட்டமங்கல ம்	தான்	கைதக்	களங்கள்.
இவற்றின்	அம்பலக்காரர்களான	வா க் ேவலி,	வல்லத்தைரயன்	மற் ம்
அவர்கள 	உடன்பிறப் கள்தாம்	 க்கியக்	கதாபாத்திரங்கள்.	 றிப்பாக
வா க் ேவலி	என்ற	பாகேனரியின்	அரசைன	ஒத்த	அம்பலக்காரரின்	வீர ம்	மான
உணர் ம்	மக்கள்	மீதான	அக்கைற ம்,	தமிழ்	மண்ைண	ஆங்கிேலயர்
ஆதிக்கத்திலி ந் 	வி ப்பதற்கான	ஏக்க ம்	அைனத் க் ம்	ேமலாக	தங்ைக
கல்யாணி	நாச்சியார்	மீதான	பாச ம்	கைதயில்	 க்கியப்	பங் 	வகிக்கின்றன.
‘ெதன்பாண் ச்	சிங்கம்’	என்ற	தைலப் ம்	வா க் ேவலிையத்தான்	 ட் கிற .
கத்தப்பட் 	என்ற	இடத்தில்	இன்ைறக் ம்	இவன 	சிைல	இ க்கிற 	என்
நாவலின்	இ தியில்	 றிப்பிடப்ப வைத	ைவத் 	இவன்	உண்ைமயாக	வாழ்ந்தவன்
என் 	 ரிந் ெகாள்ள	 கிற .
	
ேசர,	ேசாழ,	பாண் ய	வம்சங்க க் ப்	பிந்ைதய	தமிழகத்தின்	வரலாற் 	பதி கள்
மிகக்	 ைற .	இந்த	நாவலில்	வ ம்	கதாபாத்திரங்களில்	உறங்காப் லி	என்ற
ேராகியின்	கதாபாத்திரம்	பற்றி	மட் ேம	ஒேர	ஒ 	வரலாற் க்	 றிப்

ஆங்கிலத்தில்	இ ப்பதாக	நாவ க் 	விமர்சனம்	எ தி ள்ள	‘தி க் றள்மணி’
தி நா க்கர 	 றிப்பி கிறார்.	எனேவ	18,	19ஆம்	 ற்றாண் களில்	வாழ்ந்த
வீரபாண் ய	கட்டெபாம்மன்,	ஊைமத் ைர,	ம 	சேகாதரர்கைள	மட் ம்	அறிந்த
நமக் 	வா க் 	ேவலி,	வல்லத்தைரயன்	ேபான்ற	அம்பலக்காரர்களின்	வாழ்க்ைக,
ஆட்சி ைற	பற்றி	எல்லாம்	ெதரிய	ைவக் ம்	கைலஞர்	அதன்	வழிேய	தமிழர்கள்
பாசத் க் 	பணிந்தவர்களாக ம்	மானத் க் 	உயிரி ம்	ேமலான
க்கியத் வத்ைத	அளித்தவர்களாக ம்	இ ந்தார்கள்	என்பைத ம்	நி கிறார்.

	
அெதன்ன	கள்ளர்	நா 	என்ற	ேகள்வி	இந்த	 ற்றாண் 	வாசகர்க க் 	எ ம்
என்பைத	உணர்ந் ெகாண் 	கள்ளர்	நா 	என்பதற்கான	விளக்கத் டன்	கைதக்
களம்	மற் ம்	கதாபாத்திரங்களின்	பின்னணிைய	அறி கப்ப த் கிறார்.
இரண்டாம்	அத்தியாயத்தில்	பட்டமங்கலத் 	அம்பலக்காரர்	வல்லத்தைரயனின்
வீரத்ைத ம்	தம்பி	ைவர த்தன்,	தங்ைக	வீரம்மாள்	மீதான	அவன 	பாசத்ைத ம்
இந்த	இரண் 	நா க க் ம்	இைடயில்	பைகத்	தீைய	 ட் 	 ளிர்காயப்	ேபா ம்
வல்லத்தைரயனின்	ைமத் னன்	உறங்காப் லிைய ம்	அறி கப்ப த் கிறார்.
அ த்த	அத்தியாயத்தில்	தான்	வா க் ேவலி,	அவன 	தம்பி	க த்த	ஆதப்பன்,
தங்ைக	கல்யாணி	ஆகிேயாைர	அறி கப்ப த் கிறார்.	வா க் ேவலி	நாயகன்
என்றா ம்	வல்லத்தைரய ம்	அவன 	தம்பி	ைவர த்த ம்	எதிர்நாயகர்கள்
இல்ைல.	வல்லத்தைரயன்	மானத் க்காக	உயிர்	நீப்ப 	ஒ 	காவிய	 வாக
இ க்கிற .
	
இவர்கள்	அைனவ ேம	 ழ்நிைலகளால்	சில	தவ கைளத்	ெதரிந் ம்



ெதரியாம ம்	ெசய்பவர்கள்.	அந்நிய	எதிரிக ம்	 ேராகிக ம்	ஊற் ம்
எண்ெணய்யில்	இவர்களின்	பைகத்	தீ	வளர்கிற .	இதனால்	அ க ேக	இ க் ம்
இரண் 	நா க க் ம்	ேபார்	 ண் 	உயிரிழப் கள்	ஏற்ப கின்றன.	தமிழர்கள்
சாதி,	மதம்	உள்ளிட்ட	 றக்	காரணிகள்,	மற் ம்	தனிப்பட்ட	பைக,	வன்மம்	ேபான்ற
அகக்	காரணிகள்	ஆகியவற்றால்	சேகாதர	 த்தம்	ெசய்தால்	அதனால்
பயனைடவ 	எதிரிக ம்	 ேராகிக ேம	என	வலி த் வதற்ேக	இந்த	நாவைல
எ தத்	ேதர்ந்ெத த்தி ப்பார்	என் 	ேதான் கிற .	1983-ல்	இதன்	 தல்	பதிப்
ெவளியாகியி க்கிற .	அப்ேபா 	இலங்ைகயில்	தமிழர்க க்ெகதிரான
இனப்ப ெகாைல	நிகழ்ந்த .	தீவிரமான	ஈழ	ஆதர 	நிைலப்பாட்ைட	எ க்கிறார்
கைலஞர்.	இனப்ப ெகாைலைய	எதிர்த் 	பதவிைய	ராஜிநாமா	ெசய்கிறார்.
1983க் ப்	பிற 	தமிழகத்தில்	 லிகள்	உள்ளிட்ட	ஈழப்	ேபாராளிக்	 க்கள்
வ ப்ெப கின்றன.	அவற் க் ள்	நிக ம்	சேகாதர	 த்தத்ைதக்	கண் 	மனம்
கசக்கிறார்	கைலஞர்.	சேகாதர	 த்தம்	ேவண்டாம்	என் 	அவர்களிடம்
மன்றா கிறார்.	‘ெதன்பாண் ச்	சிங்கம்’	நாவலில்	அவர்	எைத	எதிர்த்
எ தினாேரா	அைதேய	நிஜ	வாழ்வி ம்	எதிர்ெகாள்ள	ேநரிட்ட .
	
கைலஞரின்	பல்ேவ 	ஆ ைமச்	சிறப் கள்	இந்த	நாவலில்	ெவளிப்ப கின்றன.
ெவள்ைள	அய்யர்	என்ற	கதாபாத்திரத்ைத	தீயவராக	சித்தரிக்காமல்
ெவள்ைளயர்க டன்	சமரசம்	ெசய் ெகாண்டா ம்	உள் ர்
அம்பலக்காரர்க க் ம்	நல்ல 	நிைனப்பவராக	சித்தரித்தி ப்பதன்	 லம்	அவர்
பார்ப்பனர்கைள	ெவ த்தவரல்ல	என்பைத	உணரலாம்.	அந்தக்	கால	மக்களின்
கட ள்	நம்பிக்ைக	சார்ந்த	ெசயல்பா கைள	சி ைமப த்தாமல்
சித்தரித்தி க் ம்	விதத்தி ம்	தன்	ெசாந்தக்	ெகாள்ைககள்	தாண்
அைனவைர ம்	அரவைணக் ம்	அவர 	பண்ைபக்	காண	 கிற .	அேத	ேநரம்
கட ள்	ம ப் க்ெகாள்ைகைய ம்	 த்திசாலித்தனமாக	சில	இடங்களில்

த்தியி க்கிறார்.	 ன்றாம்	அத்தியாயத்தில்	பாகேனரித்	தி விழாவில்	ேகாவில்
ேதர்	நகர்வதில்	இ க் ம்	மனித	உைழப்ைப ம்	அறிவாற்றைல ம்	பற்றிய
ட் க்காட்டல்	இதற் 	ஓர்	உதாரணம்.	அேத	இடத்தில்	உைழத் ச்	சாதிப்ப

ஒ வராக ம்	அதற்கான	பாராட்ைடப்	ெப வ 	ேவெறா வராக ம்	இ க் ம்
நாட் 	நடப்ைப ம்	 ட் க்காட் கிறார்.	தன்	அரசியல்	வாழ்வின்	கைடசிக்
காலத்தில்	அவர்	எதிர்ெகாண்ட	மற்ெறா 	அநியாயம்	பற்றி ம்	அவர்	 ன் ட் ேய
இதில்	ெசால்லியி க்கிறார்.	அல்ல 	அப்ேபா ம்	அவர்	அைத
அ பவித் க்ெகாண் ந்தாேரா	என்னேவா!
	
நாவலில்	ெபண்	கதாபாத்திரங்களின்	சித்தரிப் 	ஒன் ம்	அவ்வள
ற்ேபாக்கான 	என் 	ெசால்லிவிட	 யா .	கணவேன	கண்கண்ட	ெதய்வம்

என்ற	தமிழ்ப்	பாண்பாட்ைட	அ ெயாற்றிய	வலி த்தல்கள்



இடம்ெபற்றி க்கின்றன.	ஆனா ம்	வல்லத்தைரயனின்	தங்ைக	வீரம்மா ம்
வா க் ேவலியின்	தங்ைக	கல்யாணி	நாச்சியா ம்	அவன 	காதலி ம்
நடனக்காரி மான	 ந்தராம்பாள்	என	அைனவ ேம	அன் ம்,	அற	உணர் ம்,
ணிச்ச ம்	மிக்க	ெபண்கள்,	ஆண்களின்	தவ கைள	 ட் க்காட் த்	தி த் ம்

ெபண்	கதாபாத்திரங்கைள ம்	நாவலில்	காண	 கிற .	பாலியல்	 கம்	உட்பட
வாழ்க்ைகயின்	அைனத் 	இன்பங்கைள ம்	 ய்க்க	வி ம் ம்	நடனக்காரியான
வ வாம்பாள்	கதாபாத்திர ம்	அந்தக்	கால	சினிமாக்கைளப்	ேபால்	தீயவளாகச்
சித்தரிக்கப்படவில்ைல.	அவள்	எந்தத்	தவ ம்	ெசய்யாமல்	அவள 	ஆைசகள்
எ ம்	நிைறேவறாமல்	மாண் ேபா ம்ேபா 	அக்கதாபாத்திரத்தின்	மீ 	பரிதாபம்
ஏற்ப கிற .
	
ம 	பாண் யர்கள்	நாவலின்	ேநர க்	கதாபாத்திரங்க	ள்	இல்ைல	என்றா ம்
அவர்கள 	ேபாராட்ட ம்	அதற் 	ஆதரவாக	இ ந்தவர்கள்	பற்றி ம்	 றிப் கள்
வ கின்றன.	ஆங்கிேலயர்களின்	பிரித்தா ம்	 ழ்ச்சி ம்	தந்திர ம்
உணர்த்தப்ப கின்றன.	சிவெகங்ைகச்	சீைமையச்	 ற்றியைமந்த	நா களின்
அரசர்கைளப்	ேபான்ற	அம்பலக்கார்கள்	ஆங்கிேலயைரப்	ேநர யாக
பைகத் க்ெகாள்ளாமல்	அவர்கைள	எதிர்த் ப்	ேபாரா ய	ம 	பாண் யர்க க்
பைடகைள	அ ப்பி	மைற கமாக	உதவிய	வரலாற் 	நிகழ் 	பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள .	ஜல்லிக்கட் க்	காைள	தமிழர்களின்	வீரத்தின்
அைடயாளமாக ம்	அந்தக்	காைளகைள	அரச	 ம்பத்தினர்	ெபற்ற	பிள்ைள
ேபால்	வளர்த்த ம்	பதி 	ெசய்யப்பட் ள்ளன.
	
பல	இடங்களில்	கைலஞரின்	ெமாழிப் லைமைய,	வார்த்ைத	ஜாலங்கைள
கைத றலில்	 ைமையப்	 த் ம்	 யற்சிகைள ம்	ரசிக்க	 கிற .	இவற்றால்
453	பக்கங்க க் 	நீ ம்	நாவைல	 ைமயாக	ரசிக்க	 கிற .	ேதர்ந்த
திைரக்கைத	ஆசிரியரான	கைலஞர்	திைரப்படங்களில்	ைகயாளப்ப ம்
ஃப்ளாஷ்ேபக்	உத்திைய ம்	சில	இடங்களில்	அழகாகப்	பயன்ப த்தியி க்கிறார்.
இந்த	நாவைல	2000க் ப்	பிற 	எ தியி ந்தால்	இந்தக்	காலத்	திைர	ரசைனக்
ஏற்ப	ேம ம்	சில	தி ர்	தி ப்பங்கைள	(ட்விஸ்ட்)	ைவத் 	இந்தக்	கைதைய
எ தியி ப்பார்	என் 	ெசால்லலாம்.	தன்	கைடசி	ஆண் களில்	ஃேபஸ் க்கி ம்
ெசயல்பட் க்ெகாண் க் ம்	அள க் 	காலமாற்றத் க் 	தன்ைனத்
தகவைமத் க்ெகாண்டவர்	ஆயிற்ேற!
	
எல்லாவற் க் ம்	ேமலாக	நாவலில்	எ த் ப்	பிைழகள்	கிட்டத்தட்ட	இல்லேவ
இல்ைல.	ஒவ்ெவா 	எ த்ைத ம்,	காற் ள்ளிைய ம்	அைரப் ள்ளிைய ம்	பார்த் ப்
பார்த் ச்	ெச க்கியி க்கிறார்	கைலஞர்	என் 	ேதான் கிற .	கைலஞரின்
இலக்கிய	மதிப்ைபக்	ேகலிேப ம்	இன்ைறய	இலக்கியவாதிக ம்	பதிப்பாளர்க ம்



தலில்	இைதயாவ 	அவரிடமி ந் 	கற் க்ெகாள்ளட் ம்.
		
நாவலில்	 ைறக ம்	இல்லாமல்	இல்ைல.	வா க் 	ேவலி,	 ந்தராம்பாைளத்	தவிர
மற்ற	அைனவ ேம	எதிேர	இ ப்பவர்	ெசால்வைதக்	ேகட் ம்	ெபா ைம
இல்லாதவர்களாக ம்,	ஊகங்களின்	அ ப்பைடயில்	 ெவ ப்பவர்களாக ம்
அவற்ைற	உடன யாக	ெசயல்ப த்தி	தங்கள்	வாழ்க்ைகைய	பாழ்ப த்திக்
ெகாள்பவர்களாக ம்	இ க்கிறார்கள்.	நாவலின்	கைடசி	அத்தியாயங்களில்
இந்தக்	 ைறையப்	ெபரி ம்	உணர	 கிற .	உறங்காப் லிைய	வல்லத்தைரய ம்
அவன 	தம்பி	ைவர த்த ம்	கைடசிவைர	நம் வ ம்	ஏற்க	 யவில்ைல.	இந்தக்
ைறகைள	எல்லாம்	தாண் 	கைலஞரின்	தமிழ்ப்	 லைமைய,	கைத ைன ம்

திறைன,	அதன்	வழிேய	வரலாற்ைறப்	 ரியைவக் ம்	ஆற்றைல,	தமி ணர்ைவ,
ச க	அக்கைறையப்	 ரிந் 	ெகாள்ள	‘ெதன்பாண் ச்	சிங்கம்’	ஒ 	 க்கியமான
ஆவணம்.
	
***
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கைலஞரின்	அரசியல்	வாழ்ைவ	மதிப்பிட	திராவிட	இயக்க	வரலாற்றிலி ந்
வங் தல்	நலெமனில்	கைலஞரின்	தமிழ்த்	திறைன	மதிப்பிட	சங்க

இலக்கியத்திலி ந் 	நம்	பார்ைவையத்	 வக் தல்	நலம்.
	
இந்திய	வைரபடத்தில்	அ ப்ப தி	ஏறக் ைறய	ெதாட் லின்	வ வத்தில்தான்
இ க் ம்.	தமிழ்நா தான்	உயர்நாகரிகத்தின்	ெதாட் லாக ம்	இயங்கி
வந் ள்ள .	‘ெதாட் ைல ம்	ஆட் 	விட் 	பிள்ைளைய ம்	கிள் வ ’	என்ப
ஊர்பக்கச்	ெசாலவைடகளில்	ஒன் .	கைலஞர்	அந்த	ேவைலையச்	ெசய்தவர்தான்.
தமிழர்களின்	ெதாைடகளில்	ெசாரைணக்ெகன	கிள் வ ம்	மத்திய	அரைச
ெதாட் ெலன	ஆட் ேய	பல	காரியங்கைள	ெமாழி	வைகயில்	சாதித்
வந்தவ ம் ட.		
	
‘சங்க	காலம்	தமிழர்	நாகரிகத்தின்	ேதாற்றக்	காலம்.	அதற் 	 ந்ைதய	காலம்
இனக் 	சமத் வக்	காலம்’	என்பார்	ேபராசிரியர்	நா.வானமாமைல.	உயர்ந்த
நாகரீக ம்	மிளிர்ந்த	சிந்தைன ம்	சங்க	இலக்கியத்தின்	பக்கங்களில்	உண் .
பத் ப்பாட் ம்	எட் த்	ெதாைக ம்	சங்க	இலக்கியங்கள்.	கிேரக்க,	ேராம
நாகரிகங்க க் 	இைணயாகப்	ேபசப்ப ம்	நாகரிகத்ைத	சங்க	இலக்கியத்தில்
கண்டைடயலாம்.		
	
கி 	1000ல்	ஆண்டதாகக்	க தப்ப ம்	சாலமன்	மன்னன்,	தமிழ்நாட் லி ந்
ெபான் ம்	ெவள்ளி ம்	யாைனத்	தந்த ம்,	மனிதக்	 ரங் க ம்,	மயில்
ேதாைக ம்	இறக் மதி	ெசய்ததாக	ஹீப் 	ெமாழி	விவிலியத்தில்
ெசால்லப்பட் ள்ளதாக	ஆர்.	பார்த்தசாரதி	 ந்ெதாைக	பதிப் ைரயில்
றிப்பி கிறார்.	ேம ம்,	“கிேரக்க ம்	ேராமானிய ம்	யவனர்	எனச்	சங்க

இலக்கியங்களில்	 றிப்பிடப்ப கின்றனர்.	அவர்க ைடய	 யி ப் கள்	கீைழக்
கடற்கைர	ஓரங்களில்	அைமந்தி ந்தன.	யவன	வீரர்	பாண் யர்	அரண்மைனகளில்
காவலாளிகளாக	இ ந்தனர்	என ம்	இலக்கியங்கள்	சான் 	த கின்றன”
என்கிறார்.	
	
உலக	இலக்கியங்க க் 	இல்லாத	தனிச்சிறப் ,	சங்க	இலக்கியங்க க் 	உண் .



ஏெனனில்	அைவ	சமயம்	சாராதைவ.	மன்னர்	பாரி	தன 	அரசைவயில்	பா ய
லவர்க க் ப்	பரிசாக	300	ஊர்கைளத்	தந்தி ப்பதாக	 றநா 	 கிற .
லவேர	மன்னெரன	வ வைதக்	கற்பைனயில்	ைவத்தால்	கைலஞர்	மனக்
கண்ணில்	வந் 	ேபாவார்.	இங் 	கைலஞைர	மன்னர்	எனக்	 றிப்பி வ 	ஓர்
உவைமக்காகேவ!	
	
ஏெனனில்	அரசன்	என்ப ம்	அர 	என்ப ம்	அத்தைன	ெப ைமக் ரியதல்ல
என்ேற	க கிேறன்.	“மக்கள்	நலன்க க்காக	என் ச்ெசால்லித்
தனி ைடைமையப்பா காப்ப ம்	அதற்காக	எல்லாநடவ க்ைககைள ம்	எ ப்ப ம்
அர ”	என்ற	பிரெடரிக்	ஏங்ெகல்சின்	வார்த்ைதகள்	சத்தியமி ந் 	இன் ம்
ெபா ந்தி	வ கிற .	ேம ம்	அரசர்கள்	என்பவர்கேள	ஊதாரித்தனமான	உல்லாச
வாழ்க்ைகைய,	 கேபாகத்ைத	பல 	ஆண் கள்	 ன் 	அ பவித்ததாக
பதி கள்	சங்க	இலக்கியத்தில்	நிைறய	இடங்களில்	உள்ளன.	
	
ச க	நீதிைய	தன்	அரசியல்	வாழ்வின்	வ வாத	ப தியாகக்	ெகாண்டவர்
கைலஞர்	என்பைத	திராவிட	இயக்க	வரலா 	 ன்ெமாழிகிற .	சாதாரணமாக
அ த்தவ க் 	அன்பின்	நிமித்தம்	ைகெய த்தி ம்ேபா 	 ட	‘தமிழ்	ெவல் ம்’
என்ேற	எ வார்.	வள் வைர	தமிழின்	அ ஞ்சக்தியாகக்	க திய	கைலஞர்,
கணபதி	ஸ்த	பதிைய	அைழத் 	“கன்னியா மரிக்	கடலில்	வள் வ க் 	ஒ
சிைல	ைவக்க ம்.	இந்திய	நா 	இங்ேக	 ங்கிறாங்கள்ல!	இல்ைல;	இங்ேக
தமிழ்நாட் லி ந் தான்	ெதாடங் ங்கிறைதச்	ெசால்ற	மாதிரிஅைமய ம்.
மரியிலி ந் 	வள் வர்	ேநரா	இமயத்ைதப்பார்க்கிறார்”	என் 	 றி ள்ளார்.

இதன் லம்	அவரின்	தமிழ்	நிலப்பற் ,	தமிழ்	ெமாழிப்பற் 	ஆகியவற்ைற
ஆழஅகலமாக	அறிய கிற .
	
ச க	நீதி,	தமிழ்,	தமிழர்	நலன்	என்பைதேய	தன்	காலத்தின்	அைற வெலன
ைவத்தி ந்தார்.	தமிைழப்	பயிற் ெமாழியாகக்	ெகாண்டவர்க க் 	பணி
நியமனங்கள்	20%	அளிக் ம்	சட்டம்,	தமி க் ச்	ெசம்ெமாழி	அங்கீகாரம்,
ெசம்ெமாழித்	தமிழ்	ஆய் க்காக	ெசன்ைனயில்	மத்திய	நி வனம்,	ைத	 தல்
நாள்	தமிழ்ப்	 த்தாண் 	என்ற	ெமாழிசார்	பணிகைள	தன 	ஆட்சிக்	காலத்தில்
ெசய்தவர்.	இெதல்லாம்	இ க்கட் ம்.
	
விைளயாட்டாக	நாம்	ேபசிக்	ெகாள்வ ண் .	“தமிழில்தாேன	ெசால்கிேறன்.	ஏன்
ரியவில்ைல?”.	“திண்ேடார்	நள்ளி	கானத்	தண்டர்	/	பல்லா	பயந்த	ெநய்யிற்
ெறாண் ”	என் 	தமிழில்	ெசான்னால்	 ரிந் 	வி மா?	சங்கச்	ெசய் ள்கள்
ரிவதற் 	எளிதானைவ	அல்ல.	கைலஞர்	இைதேய	கவிநைடயில்	எளிதி ம்



எளிதாக	எ கிறார்.	“வள்ளல்	நள்ளியின்	வளநாட் 	ஆயர்/	அள்ளி	வழங் ம்
ெநய் டன்/	ெதாண் 	 ர்	ெநல்லரிசிச்	ேசா 	பிைசந் /	 ண் ப்	பாத்திரம்
ஏழில்	நிைறத் த்	தரி ம்”	என்றால்	 ரிகிற தாேன!	
	
இத்தைகய	ெப ம்பணிைய	அத்தைன	அழகியேலா 	கைலஞர்	‘சங்கத்	தமிழ்’
லில்	தந் ள்ளார்.	காவிய	அந்தஸ்ைத	ெந ங்கி ம்	ெந ங்காம ம்	நிற் ம்

இந் ல்	 றித்த	பார்ைவைய	ஒ 	கட் ைரயில்	ைவப்ப 	க னம்.	எனேவ	இந்த	
லில்	இடம்	ெபற் ள்ள	 ந்ெதாைகப்	பாடல்க க்கான	கவிைத	வரிகளில்

கைலஞரின்	உவைம ம்	உைர ம்	எவ்வா 	அைமந் ள்ள 	என்பைத	 ன்
ைவத்தி க்கிேறன்.
	

		
	
ஆண்டாண் 	காலமாக	சங்க	இலக்கியங்க க் 	உைரகள்,	 த் ைரகள்
எ தப்பட் 	வ கின்றன.	சங்கத்	தமி க் 	கவிநய	உைர	தந்ததன்	வழி	காலத்தின்
ெப ம்பணியில்	கைலஞர்	தன்ைன ம்	ஒ 	 ள்ளிெயன	இைணத் க்
ெகாண் ள்ளார்.	ஆரம்ப	காலங்களின்	சங்கச்	ெசய் ள்கள்	அப்ப ேயதான்
வாசிக்கப்பட் 	வந் ள்ளன.	பிற 	ெபா ள்,	ெபாழிப் ைர,	விளக்க ைர	என
உைரயாசிரியர்களின்	பணி	ேதைவக் ரியதாகி	விட்ட .	சங்கத்தமிழில்	கைலஞர்
தந் ள்ள	கவித் வ	உைரயில்	ஒவ்ெவா 	பாட க் ம்	ெபா ள்ெசால்லி	ைவத்
விலகி	விடவிைல.	மாறாக	 ன்பின்	கைதகைளச்	ெச கி	எ தி ள்ள	விதம்



ரசைனக் ரிய .	
	
“திண்ேடார்	நள்ளி	கானத்	தண்டர்”	எனத்	 வங் ம்	காக்ைகப்	பா னியார்
நச்ெசள்ைளயார்	எ திய	 ந்ெதாைக	210-வ 	பாடெலான் க் 	‘காக்ைகக்
நன்றி	காட்ட’	என்ற	தைலப்பில்	உைர	எ தி ள்ளார்.	“ேபாரின்	காரணமாகப்	பிரிந்
ெசன்ற	தைலவனின்	வ ைகக்காக	காத்தி க்கிறாள்	தைலவி.		அவன்
வ ைகக்காக	காத்தி க் ம்ெபா 	வி ந்தினர்	வ வதற்கான	காக்ைக
கைரகிற .	காக்ைக	கைரந்தால்	வீட் க் 	வி ந்தினர்	வ வர்	என்ப 	தமிழரின்
நம்பிக்ைகயாக	க தப்ப வ .	தைலவன்	வந்த ம்	காக்ைகக் 	பலி	என்
ெசால்லக் ய	இைரைய	தைலவ ம்	தைலவி ம்	த வதாக"	பாடலின்	ெபா ள்.	
	
இதற் 	கைலஞர்	எ தி ள்ள	உைரயில்	காதல்	இன்பம்	த ம் ம்.	தமிழர்
இயற்ைகேயா 	இைணந் 	வாழ்ந்த	ேபாக் ,	உயிர்கள்	எ ப் ம்	சமிக்ைகஞகைள
வாழ்ேவா 	ெபா த்திப்	பார்க் ம்	தமிழர்	நம்பிக்ைக,	பிரிந்தவர்	ேச ம்ேபா
கிைடக் ம்	அளவில்லா	இன்பம்	ஆகியவற்ைறெயல்லாம்	தன்	உைரயில்	கைலஞர்
ெகாண் 	வந்தி க்கிறார்.	‘காகம்	கைரதல்’	 றித் 	ேபராசிரியர்
ெதா.பரமசிவனின்	ஒ 	பத்தி	நிைன க் 	வ கிற .		“கட க் 	மீன்பி த்
ெதாழி க் ச்	ெசல்பவர்	தி ம்பி	வ ம்ேபா 	திைச	தவறிவிடாமல்	தி ம்பிட
காக்ைகைய ம்	அைழத் ச்	ெசல்வர்.	திைசயில்	 ழப்பம்	வ ம்ேபா
காக்ைகையப்	பறக்க	விட்டால்	அ 	ெசல்வைத	ைவத் 	படைகச்	ெச த்தி	கைர
தி ம் வர்.	கடலில்	இ ந் 	பறக்கத்	ெதாடங் ம்	காகம்	தைலவனின்	வீட்ைட
அைடந் 	அதன்	 ைர	மீதமர்ந் 	கைரைகயில்	தைலவனின்	வ ைக	ெந ங்கி
விட்டைத	தைலவி	அறிந் 	ெகாள்வாள்”.	இ ேவ	காக்ைக	கைரதைலத்
ெதாடர்ந் 	வி ந்தினர்	வ ைக	என் ம்	நம்பிக்ைகயாக	பின்னாளில்	ம கிற .	
	
ேபாகிற	ேபாக்கில்	தைலவிைய	வ ணிப்பைதப்	ேபால்	ேதாழிைய ம்	கைலஞர்
உவைமேயா 	எ த் ைரப்பார்.	‘ெந ம் வத்	ேதாழிப்	ெபண்’	என்ெறா
பதத்ைதப்	பயன்ப த்தி	இ ப்பார்.	‘ேவரில்	ப த்த	பலா	ேபான்ற	பாைவ’	என்ற
தைலவிக்கான	உவைம	வாசிப்பின்பத்ைதப்	ெப க் கிற .		
பலா	என்பேத	 ைவமி ந்த .	ேவரில்	ப த்த	பலா	ெச ைம	 ய .	ேவரின்
அ கில்	வள ம்	பலா	சத் க்கைள	அதிகம்	ெபற் 	ெகா த்தி க் ம்.	பாைவ
அவ ம்	ெச ைமயான	அழ ைடயவளாக	இ ப்பைதேய	கைலஞரின்	உவைம	வழி
அறிய	 கிற .
	
	“வயல ேக	இ க்கக்	 ய	மாமரத்தில்	உள்ள	மாம்பழம்	ப த் 	வயலில்
வீழ்கிற .	அதைன	வயலில்	இ க்கக்	 ய	மீன்	சாப்பிடக்	 ய	ஊரின்



தைலவன்.	மைனவியின்	ெசால்	ேபச் 	ேகட்கிறவன்	தைலவன்.	கண்ணா 	 ன்
நின் 	நாம்	ெசால்வைத	அப்ப ேய	பிரதிபலிக்கக்	 ய	கண்ணா 	ேபான்றவன்
என் 	அவைன	ஆைசநாயகியான	காமக்	கிழத்தி	தன 	ேதாழியிடம்
றிப்பி வாள்”	என்ப 	ஆலங் 	வங்கனார்	எ திய	'கழனி	மாஅத் 	'எனத்
வங் ம்	பாடலின்	ெபா ள்.	

	
“வாவியின்	நீரில்	வைளந் 	 ள் ம்/	வாைள	மீன்	வாய்வீழ்	வளநா ேவ”	என்
உைரயில்	வ ம்	இரண் 	வரிகளில்	நாட் ன்	வளைம	காட்சிப்ப த்தப்ப கிற .	
பாடலில்	வ வைத	எளிைம	உ த்தி	“வ வில்	வி ந்த	மாங்கனிதன்ைன/
வாைளமீன்	வி ங்கி	மகிழ்தல்	இயல்ேப!”	என்றப 	மாங்கனிைய	ெபண் க் ம்
வாைளமீைன	ஆ க் ம்	ெதளி ற	ெபா த்தியி க்கிறார்.	
	
“உண்ணத்	ெதவிட்டா	ஒட் மாங்கனிகள்	வண்ண	மாதர்கள்	ெப ந்தனம்	ேபால”
என் ம்	கைலஞரின்	உவைம	கிறங்க க்கிற .	மாங்கனிகள்
என்பேதா 	நி த்தாமல்	'உண்ணத்	ெதவிட்டா'	என்பைதச்	ேசர்த் ச்
ெசால் ம்ேபா 	உவைம	மனைத	கைலத் ப்	ேபா கிற .	'ேபா ம்	என்ற	மனம்
ெபான்	ெசய்தா ம்'	ஆண்	இந்த	இடத்தில்	ெபான்ைன	ம த் 	மாங்கனிக்ேக
மண் யிட் ப்	ெப ைம வான்.	
	
'ஒ 	ெபா மகளின்	 லம்பல்’	என் 	இந்த	உைரக் த்	தைலப்பிட் ப்பார்.	
‘ெபா மகள்	என் ம்	இ ள்	விரட் ம்	ஒளிப்பிழம் ’	என்ற	வரிகைள	வாசிக்ைகயில்
ெசாற்க க் 	ஒளிேயற் ம்	வித்ைத	கைலஞ க் 	சாதாரணம்	என் 	 ரிகிற .
அவன்	மைனவிையக்	 றித் 	ெபா மகள்	 லம் மிடத்தில்	'அவரவர்க் 	ஒ
நியாயம்	உண் '	என்ற	உணர்ைவ	உைரயாசிரியர்	மதித் 	எ ம்	பண்ைப	அறிய

கிற .	
	
ெபண்களின்	அக	உணர்ைவ	 ட்பமாக	உைரயில்	ைகயாண் க்கிறார்.	தன்
தைலவனின்	 தல்வைன	'தன்	 தல்வன்'	என	பரத்ைத	எண்ணியி ப்ப
றிப்பிடத்தக்க .	ெபண்	ஆண்டாண் 	காலமாக	உன்னதங்கைள	தன்	ெநஞ்சில்

தாங்கிய,	எளிதில்	எவ ம்	 ரிந்திட	இயலா	 த்திரக்காரியாகேவ	இ க்கிறாள்
என்பைத	சங்கத்தில்	வ ம்	சி சி 	வார்த்ைதகள்	வழி	அறிய	 கிற .	கைலஞர்
இைதெயல்லாம்	ெதள்ளத்	ெதளிவாக	அேத	ேநரம்	கவிநயம்	 ன்றாமல்	உைரயில்
எ த் ச்	ெசல்கிறார்.
	
அவன்	மைனவிைய	'ேதவியாம்	தி மகள்'	என்பவள்	சட்ெடன	தன்	காதலன்
வரைவத்	த த் 	நி த் ம்	அவளின்	ேபாக்ைக	நிைன க் 	ெகாண்



வந் ,	“கல்	ெநஞ்சக்காரி	-	அவன்	 ைணவி/	கண்ணீைரேய	கயிறாய்த்	திரித்
அவைனக்	கட் ப்	ேபா கின்றாள்”	என் 	அ த்ெதா 	பத்தியில்	 வாள்.
ெபா மகள்	என் ம்	நிைலயிலி ந் 	அவன்	தன்ைன	நிைல	மாற்றம்	ெசய்வான்
என்ற	அவளின்	நம்பிக்ைக	ெபாய்த்தைத	 லம்பலாக	உைரயில்	 ல்லியமாக
றியி ப்பார்.	அேத	ேநரம்	ெபா மகள்	 ற்றாய்	வாழ்வின்	நம்பிக்ைகைய

ைகவிடாதவள்	என்பைத	“ம ண் 	ெசல்வதற் 	 வண் 	வராமலா
இ ந் வி ம்!”	என்பதன்	 லம்	ெதளி த் கிறார்.	
	

ந்ெதாைகயின்	32வ 	பாடல்	“காைல ம்,	பக ம்	ைகய 	மாைல ம்”	என்
ெதாடங் ம்.	“ க் 	என்ற 	ேகாழி”	என்ற	157வ 	அள் ர்	நன் ல்ைலயார்
எ திய	பாடல்	என	இரண்ைட ம்	அ க ேக	ெபா த்தி	ஒ 	கைத	ெசால்லல்
உத்தியில்	கைலஞர்	எ தியி க் ம்	உைர	மிக ம்	சிறப்பான	ஒன் .
	
தைலமக்களின்	கற் 	வாழ்க்ைக,	கள 	வாழ்க்ைக	இரண்ைட ம்	ேப கிற
அகப்பாடல்.	கள 	வாழ்க்ைகயினின் 	கற் 	வாழ்க்ைகக் 	தைலவி	இடம்
ெபயர்ந்த	பின் 	மனேவ பாட்ைடத்	 ல்லியமாக	ெவளிப்ப த் கின்ற .	“ ம்ைப
மலர்	மாரிெயனப்	ெபாழிவ 	ேபால்!	 ய	ெவண்தா 	தைரயள 	நீண்ட 	ேபால்!”
என	அ விைய	உவைமயால்	 ளிர்விக்கிறார்	உைரயாசிரியர்	கைலஞர்.	“மலர்ந்த
தாமைரப்	 க்கள்	இரண் /	மார்பினின்	தைலகீழாய்க்	கவிழ்ந்தனேவா?/	தண் கள்
அ வைர	ெவட் ண் /	வண் கள்	ேபாலக்	 ந்தியேதா?/	க ங்	காம்பிரண்
ெகாண் ண்ட	கனி	 ங்க”	எனப்	ேபா ம்	கைலஞரின்	உவைமைய	வாழ்த் ம்
மனம்	நமக்ெகல்லாம்	வாய்க்காமலா	ேபா ம்!
	
காதல்	ேவ ,	அறி 	ேவ ,	காதலில்	ெபா கள்	 றித் த்	தைலவி	மயங் வ
காத க் ச்	சிறப் 	என்பைத	உைரயாசிரியர்	உணர்த் கிறார்.	கற் 	வாழ்க்ைகயில்
இராப்	ெபா ைத	தைலவியிடம்	ேதாழி	ேகள்விெயன	ைவப்பாள்.	“கடந் 	ேபான
இர ;	கனிச்சாறா?	ேதன்	பாகா?	கன்னத்தில்,	க த்தில்	பற் றி ம்	-	நகச்
சின்னத்ைத	அதற் க்	 ம்	மைறப்பதற் ”	என் 	கைலஞர்	காட்சிப்
ப த் கிறார்.	ெவட்கத்தால்	 கம்	சிவக் ம்	தைலவி,	நமக் ம்	ேதாழிக் ம்
ேம ம்	ெசால்ல	என்ன	இ க்கிற !?
	
“யா ம்	ஞா ம்	யாரா	கியேரா?/	எந்ைத ம்	 ந்ைத ம்	எம்	 ைறக்	ேகளிர்?	யா ம்
நீ ம்	எவ்வழி	அறி ம்?/	ெசம் லப்	ெபயல்நீர்	ேபால	/	அன் ைட	ெநஞ்சம்	தாம்
கலந்தனேவ!”	-	இந்த	சங்கப்பாடல்	பிரசித்தி	ெபற்ற	பாடல்.	ஆனால்	இப்பாடைல
எ தியவரின்	ெபயர்	கிைடக்காததால்	தமிழ்ச்	ச கம்	அப்பாடலின்	ெபயராேலேய
அவைர ம்	விளிக்கிற 	ெசம் லப்	ெபயனீரார்	என் .	இ 	 ந்ெதாைகயின்
40வ 	பாடல்.	“நமக் 	இதற் 	 ன்னர்	எந்த	அறி க ம்	இல்ைல.	ெபற்ேறா ம்



உறவினர்	இல்ைல.	ஆனால்	நம 	மன 	மைழ ம்	ெசம்மண் ம்	ேபால
ஒன் க்ெகான் 	பிரிக்க	இயலாமல்	கைரந் 	ேபான ”	என்ப 	அதன்	ெபா ள.
‘அவள்	நிலமானாள்;	அவன்	மைழயானான்’	என்ப 	கைலஞர்	ைவத்தி க் ம்
உைரத்	தைலப் .	எளிய	வாசிப்பாள ம்	 ரிந் 	 ைவக் ம்	வரிகள்தான்	அவர்தம்
நைட.
	
க ங் ந்தைல	அமாவாைசெயனச்	ெசால்கிறார்.	“பழம்	 ராணப்	பாம் 	வி ங் ம்
கைத	ெபாய்	எனி ம்,	பழம்ேபால	எைன	வி ங்கி	வி ங்கி	வி விக் ம்	இந்தப்
பள்ளியைறக்	கைத	ெமய்தாேன!”	என் 	எ தியி ப்ப 	அவர்தம்	ப த்தறிைவ ம்
தமிைழ ம்	சமரசம்	இன்றிக்	ைகயா ம்	திறைனக்	காட் கிற .
	
‘ெந ம்	பல்லியத்ைத’	எ ம்	ெபண்பாற்	 லவர்	“அயிைர	பரந்த	அம்தண்	பழனத் ”
எனத்	ெதாடங் ம்	பாடல்	சங்கத்தமிழில்	வ ம்.	“அயிைர	மீன்கள்	 ழ்ந்த
ளத்தில்	ஆம்பல்	மலர்	பறிக்க	இறங்கி ேவார்	அவசரம்	காட் வ 	ேபால்	ஏன்

தைலவி டன்	இ க்க	இவ்வள 	அவசரம்	காட் கிறீர்?	அவள்	உங்க க்ேக
உைடயவள்”	எனத்	ேதாழி	தைலவனிடம்	 றிப்பி கிறாள்.	காதல்	ேநாய்க் 	ேநரம்
காலம்	இல்ைல	என்ப 	தைலவனின்	நியாயம்	என்ப 	பாடலின்	ெபா ள்.
	
“இைசயாமல்	ஊடல்	ெகாண்டாள்	தைலவி;	எனி ம்	பின்னர்	இைசயாமல்	என்ன
ெசய்வாள்?	இைசயாகி	விட்டாள்”	என் 	கைலஞர்	எ தியி ப்பார்.	தி
கீ.இராமலிங்கம்	அவர்கள்	கைலஞரின்	இவ்வரிகைளப்	பற்றிக்	 றிப்பி ம்ேபா
“தமிழ்	ஓைச	அளிக் ம்	ெசவி	இன்பம்”	என் 	ெசால்வ 	சாலப்	ெபா த்தம்.
	
வணங்கா 	என்ற	ெப வீரன்	அவன 	நண்பன்	 யனிடம்	ெதா த் ைரப்ப
ேபால	“இ க் ம்	ேகளிர்”	எனத்	ெதாடங் ம்	ெவள்ளி	வீதியாரின்	பாட க் 	உைர
எ தியி ப்பார்.	இ த் ைரக் ம்	 ற்றத்தாரிடம்	“இதில்	என் ைடய	தவேற ம்
இல்ைல.	எல்லாம்	உங்கள்	 ைறதாம்.	 ைற	 வைத	நி த் ங்கள்.	பாைறேமல்
ைவக்கப்பட் க் ம்	ெவண்ைணய்க்	கட் 	ெவயிலின்	ெவப்பத்தால்	உ கி
வழிந்ேதா ம்	ேபா ,	காவ க் 	இ க் ம்	ைககள்	இல்லாம ம்,	வாய்	ேபச
இயலாம ம்	ஊனமான	ஒ வனின்	நிைலதான்	காமம்	உைடயவரின்	நிைல.	ஆகேவ
இ த் ைரக்க	ேவண்டாம்”	என் ம்	ெபா ைள	உைடய	பாட க் 	கைலஞரின்	உைர
ஆண்களின்	மனைத	காட்சிப்ப த் வதில்	பிைழயற் 	அைமந்தி க் ம்.
	
“ஊர்	உண்	ேகணி”	என் ம்	பரணர்	எ திய	பாட க் 	உைரைய	எ ப் ,	ெதா ப் ,

ப் 	என	இைசப்	பாடலாகேவ	எ தியி ப்பார்	கைலஞர்.	பசைலயின்	ேவைலைய
எ த் ச்	ெசால் ம்	பாட க் 	உைரெய ைகயில்	பலவித	நைடகைள ம்
ேசாதித் ப்	பார்த் 	எ ம்	ஆர்வம்	கைலஞ க் 	இ ந் ள்ளைத	அறிய



கிற .	“பழ	மைழக்	களித்த	 ப்	 ன	வரகின்”	என் ம்	ஒக் ர்
மாசாத்தியாரின்	(ெபண்பாற்	 லவர்)	பாட க்கான	உைரயில்	அத்தைன	உவைம	நயம்
இ க் ம்.	இைத ம்	ஆதி	தாளம்,	சண் கப்ரியா	ராகம்	என	இைசப்பாடலாகேவ
எ தியி க்கிறார்.
	
“பலநாட்களாகப்	ெபய்த	மைழயின்	காரணமாக	அ வைட	ெசய்யப்பட்ட	வர
மைழயால்	தைழதைழத் க்	கிடக்கிற .	ஆண்	மான்	அதைன	ேமய்ந்
ெகாண் க்கிற .	அந்த	வர த்	தைழக க் 	இைடேய	 ல்ைலப்	 ம்,	காட் ப்
ைன	சிரிப்ப 	ேபான்ற	காட்சி	த ம்	அ ம் க ம்,	பிற	மணம்	த ம்	மலர்க ம்
த்தி க்கின்றன.	அதைன	வண் கள்	 ற்றி	வ கின்றன.	அத்தைகய

நிலத்திற் ப்	ெபா ள்	ேதடச்	ெசன்ற	தைலவன்	இன் ம்	வரவில்ைல”	என்ப
பாடலின்	ெபா ள்.	இதில்	வலம்	வ ம்	மலர்கள்	ெபண்	என்றால்	வண் 	என்ப
ஆண்.	“இ ள்	 ப்	ேபாகாமல்	வாழ்வில்	இன்ப	விளக்ேகற்ற	எப்ேபா 	வ வாேரா
ேதாழி?”	என் 	கைலஞர்	உைரைய	 த்தி க்கிறார்.
	
இன் ம்	ெபா ள்	வயிற்	பிரி 	நிலெமங் ம்	நிகழ்ந் க்	ெகாண்ேடதான்
இ க்கிற .	உலகமயமாக்க க் ப்	பின்	ெபா ளின்	ேதடல்	வாழ்க்ைகையக்
ெகா ரமாக	 ைலத் க்	ெகாண்ேட	வ கிற .எண்ெணய்க்	கிண களில்,	பாைல
நிலங்களில்,	அயல்நிலத் ச்	சாைலகளில்	ேசர்ந் 	க வ 	எத்தைன
ெபண்களின்	இர கள்!	“பசைல	நிறம்	படர்ந் 	வி ம்	என்	உடல்	 ம்	எனச்
ெசால்லி/	ப ஞ்ேசாைலப்	 	ெமத்ைத	மீ 	அவர்	கரம்	பி த் 	நான்	அ ம்
பலனில்ைல”	என் 	அ ம்	ஒ 	ெபண்ணின்	கண்ணீர்த்	 ளி	காலம்	தாண்
இன் ம்	காயேவயில்ைல.		
	
கிரிக்ெகட்	விைளயா பவ க் 	அரிெதன	கிைடக் ம்	ஃப்ரீஹிட் ல்	அ த் 	ஆட
யல்வார்.	கைலஞ ம்	கிைடக் ம்	இடங்களிெலல்லாம்	தன்	அரசியல்,

ப த்தறிைவ	 ைழத் 	எ கிறார்.	சந் 	ேகப்பில்	லாரி	ஓட் ம்	கைல	அவ க்
திதல்ல.	“உள்ளார்	ெகால்ேலா”	எ ம்	 ந்ெதாைக	பாட க் 	எ ம்	உைரயில்
“பல்லியின்	ெசால் க் 	நிச்சயம்	பல ண் 	-	இைதப்	ப த்தறிவாளர்	ம ப்பார்
எனி ம்	பல்லியின்	ெசால் க் 	நிச்சயம்	பல ண் ”	என்பார்.அதாவ 	பாடலில்
உள்ளைதச்	ெசால்ல	ேவண் 	ெசான்ன	ேபா ம்	தன்	ம ப்ைப ம்	வாகாக
ைழக்கிறார்.

	
“பைணத்ேதாட்	 மகள்”	எனத்	 வங் ம்	பாடலில்	தைலவிைய	அைடதல்
ேவண் ப்	பைன	மடலினால்	ஆன	 திைரயில்	தைலவன்	ஏறி	வ வான்.	அதற்கான
உைரைய	இைசப்பாடெலன	எ தியி ப்பார்.
தன்	காதலின்	உ திைய	அறிவிக் ம்	தைலவன்,	“உளத்தினிேல	இ ப்பவைள



இழப்பதற் த்	 ணிேயன்!
ெசங்ேகான்ைம	நியாயத்ைதக் றட் ம்	-	அந்தச்	ெசந்தமிழாள்	எனக்ெகன்ேற
ஆகட் ம்!"	என் 	 வைதப்	ேபால	எ தியி க்கிறார்.	ெசங்ேகான்ைம
நியாயத்தின்	பாற்தான்	நடக்க	ேவண் ம்	என	அரசியல்	அறத்ைத	லாவகமாக
உைரக் ம்	தன்ைமெயல்லாம்	கைலஞரின்	தனித்தன்ைமைய	உணரச்	ெசய்கிற .
	
ேதாழி	என்பவள்	காலந்ேதா ம்	இ க்கிறாள்.	சங்கப்பாடல்களின்வழி	அவேள
தைலவியின்	மனசாட்சியாக	இ க்கக்	 ம்	என்பைத	அறிய	 கிற .
கைலஞரின்	உைரயில்	ேதாழியின்	பன் கத்தன்ைமைய	அறிந் 	ெகாள்ள

கிற .	“ க் 	என்ற 	ேகாழி"	என்ற	அள் ர்	நன் ல்ைலயார்	பாட க்கான
உைரயில்	“அந்த	அழ 	ேராஜா,	ேதாழிெய ம்	 ள்	ஒன்ைறப்	பா காப் க்
அைழத் 	வந்தி ந்தாள்!"	என்கிறார்.	ேகாழி	 வதற் 	 ன்	தைலவியின்
தைலவி	வீ 	ெசல் ம்	தைலவைன	“எதற்காக	வந்தீர்?”	என் 	ேகட்பாள்	ேதாழி.
“யா ம்	பறிக்காத	மலராம்	உன்	தைலவிதைன	ம க்காமல்	அவள்	ெபற்ேறார்
எனக்களிக்க	உன்	 ைணைய	ேவண் 	வந்ேதன்”	என் 	பதிலளிப்பான்	தைலவன்.
“தாய்தந்ைத	வி ப்பம்	பின்னர்	-	 தலில்	தளிர்க்ெகா யாம்	என்	தைலவி
வி ம்பவில்ைல	உம்ைம!”	என்ற	ேதாழியின்	 ற்
காதலில்,	மணத்தில்	ெபண்	வி ப்பம்	எத்தைன	 க்கியமான 	என்பதைன
காலத் க் ம்	உணர்த் கிற .
	
ஒவ்ெவா 	பாட ம்	காலத்ேதா 	ஒட்ட	ஒ கி	இன் ம்	 ைவ	 ைறயா
அைம மா 	உைரைய	அைமத் ள்ளார்.	சங்க	இலக்கியப்	பாடல்கள்	நிைனக் ம்
ேதா ம்,	ேப ம்	ேதா ம்,	எ ம்	ேதா ம்	இன்பத்ைத	அள்ளி	வழங்கக்	 ய .
அதற் க்	கைலஞரின்	உைர	ேம ம்	வ 	ேசர்ப்பதாய்	உள்ள .
	
நிைறந்த	அழகியல்,	தைலவன்	தைலவி	ஊடல்,	காமம்,	காதல்	பதி கைள
நாடகமாய்	நிகழ்த் கிற 	கைலஞரின்	சங்கத்	தமிழ்.	யாப் ,	ெசால்,	ெதாடர்,
ெபா ள்	என	எல்லாவற்றி ம்	கைலஞர்	 ைமையக்	ைகயாண் ள்ளார்.	 ரிய
நமஸ்காரத்தில்	 ட	“ஓம்”	என் 	ெசால்ல	ம த்தவர்	கைலஞர்.	தமிழ்	இலக்கிய
மரபில்	இைற	வணக்கம்	என்ப 	எல்ேலா ம்	கைடபி ப்ப .	ஆனால்,	சங்க
இலக்கியம்	தந்த	ெபரிேயா க் 	வணக்கம்	ெச த் ம்	ெபா ட் 	மலர்	மாரி
ெபாழிவைத	மட் ேம	கைலஞர்	ெசய் ள்ளார்.
	
ெவண்பா,	ஆசிரியப்பா,	கலிப்பா,	வஞ்சிப்பா,	பரிபாடல்	என்ற	பலவைகப்	பாவைகயால்
ஆன	சங்கப்	பாடல்கைள	 க்கவிைத	நைடயில்	எவெரா வ ம்	 ரிந் 	ெகாள் ம்
வண்ணம்	அைமந் ள்ள 	கைலஞரின்	உைர.	ஒவ்ெவா 	பாடைல ம்	எ த் க்
ெகாண் 	கைத	ெசால்லல்	 ைறயில்	எளிய	கவிைத	விளக்கமாகத்	தந் ள்ளார்.



எளியவற்ேறா 	மரைப ம்	ேசர்த் 	எ த் ப்	பயணம்	ெசய்வெதன்ப 	மிகக்
க னம்.	ெப ம்	உைழப்ைபக்	ேகா ம்	இந்தப்	பணிைய	கைலஞர்	ெசய்தி ப்ப
ஆச்சரியத் க் ரிய 	அல்ல.		உைழப்ெபன்ப 	அவ க் க்	க ம் ச்சா
அ ந் வ 	ேபாலல்லவா!	
	
யாப் ,	இலக்கணம்	இவற்ைற	விட	ெசால் ம்,	ெபா ம்,	உணர்ச்சி ம்
தன்ைமயான 	என்பைத	உணர்ந் 	கைலஞர்	தந் ள்ள	இந்த	உைர	காலத்தால்

அழியாத்	தமிழ்ப்பணி.	காலத்தால்	நிைலத்தவரின்	வார்த்ைத	கைலைய
கடற்ேகா ம்	ெகாண் 	ெசல்ல	இய மா!
	
பார்ைவ	 ல்கள்:
1.	சங்கத்	தமிழ்	-	 த்தமிழ்	அறிஞர்	கைலஞர்	
2.	கைலஞர்	 .க ணாநிதியின்	பைடப்பிலக்கியங்கள்	–	ெதா தி	1
3.	சங்க	இலக்கியம்	–	 ந்ெதாைக:	 த்தகம்	1	(ஆர்.	பார்த்தசாரதி	பதிப் ைர)		
4.	ெதற்கிலி ந் 	ஒ 	 ரியன்	-	திராவிட	 ற்றாண் 	விழா	மலர்
	
***
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இ பதாம்	 ற்றாண் ல்	தமிழிலக்கியத்தில்	தனித்த	இலக்கிய	வ வமாக
உ ெவ த்த	நாடகமான ,	இன் 	பல்ேவ 	வளர்ச்சி	நிைலகைளப்	ெபற் ள்ள .
ஒவ்ெவா 	காலகட்டத்தி ம்	தமிழ்	நாடக	வளர்ச்சிக் ப்	பைடப் கள்	 லம்
ெச ைமயாற்றியவர்களில்	சங்கரதாஸ்	 வாமிகள்,	பம்மல்	சம்பந்த	 தலியார்,
எஸ். .	 ந்தரம்,	அறிஞர்	அண்ணா,	கைலஞர்	 .	க ணாநிதி,	ேசா,	இந்திரா
பார்த்தசாரதி,	ேகாமல்	 வாமிநாதன்,	ந.	 த் சாமி,	ெஜயந்தன்,	அஸ்வேகாஷ்,
ஞாநி.	பிரளயன்	 க்கியமானவர்கள்.		இத்தைகேயாரின்	பைடப் 	 யற்சிகளால்
தமிழ்	நாடகம்	 திய	பரிமாணங்கைளப்	ெபற் ள்ள .	தமிழ்	நாடக	உலகில்	கைலஞர்
எனப்ப கிற	 .க ணாநிதியின்	பங்களிப் 	பன் கத்தன்ைம ைடய ;	நிகழ்கைல
வ வில்	அ த்தமான	ச கப்பாதிப் கைள	ஏற்ப த்தி ள்ள .
	
இந்திய	நா 	வி தைலயைடந்த	பின்னர்	நாெடங் ம்	ேதசிய	உணர் 	ெபாங்கி
வழிந்த .	காங்கிரஸ்	கட்சியின்	ஆட்சியில்	ேத ம்	பா ம்	ஓ ம்,	நாட் ல்
ஏற்றத்தாழ்வற்ற	ச கநிைல	உ வா ம்	என் 	மக்கள்	நம்பினார்.	ஆனால்
காங்கிரஸ்	அரசாங்கம்	நாட் ல்	நிலவிய	ச தாய	ேவ பா கள்,	சாதிரீதியில்
ஏற்றத்தாழ் கள்	ேபான்றவற்ைறக்	கைளயப்	ெபரி ம்	அக்கைற	காட்டவில்ைல,	ஒேர
இந்தியா	என்ற	ெபயரில்	நாெடங் ம்	பணக்காரர்கள்,	நிலக்கிழார்களின்	உதவி டன்
ஆட்சி	நிைல	நி த்தப்பட்ட .	மக்களின்	வாழ்க்ைக	ேமம்பா 	அைடய	ஐந்தாண்
திட்டங்கள்	ேபாடப்பட்டா ம்,	உண 	உற்பத்தியில்	 ட	தன்னிைற 	ஏற்படவில்ைல.
ந வண்	அர ,	மாநில	ெமாழிகளின்	வளர்ச்சி	 றித் 	அக்கைறயின்றி	இந்திையத்
திணித்திட	 யன்ற .	ைவதிக	சநாதன	இந் 	மதத்தின்	ேமலாதிக்கம்
காரணமாகச்	ச தாயத்தில்	ஆழமாக	ேவ ன்றி	இ ந்த	தீண்டாைமைய
ஒழிப்பதில் ட	காங்கிரசார்	கவனம்	ெச த்தவில்ைல.	காங்கிரசாரின்	ஆட்சியின்
மீ 	பரந் பட்ட	மக்கள்	ெவ ப்பைடயத்	ெதாடங்கினர்.
	
இந்நிைலையச்	சாதகமாக்கிக்ெகாண்ட	தி கவினர்	தமிழகத்தில்	காங்கிரஸ்	பற்றி
உ வாக்கப்பட் ந்த	பிம்பம்,	மாையகைள	அன்ைறய		ஊடகங்கைள	 ைமயாகப்
பயன்ப த்தி	-	ேமைடப்ேபச் ,	 ைனகைத,	நாடகம்,	திைரப்படம்	-
தகர்த்ெதறிந்தனர்.	அன் 	தமிழகத்தில்	ெபாங்கிய	ேதசிய	உணர்ைவத்	தமிழ்	இன
உணர்வாக	மாற் வதில்	திராவிட	இயக்கத்தினர்	ெவற்றியைடந்தனர்.	திராவிடர்
இனக்	ெகாள்ைக,	தமிழின்	சிறப் ,	சமத் வம்,	பார்ப்பனிய	எதிர்ப் ,	ப த்தறி ,



டநம்பிக்ைக	ஒழிப் 	ேபான்ற	திராவிட	இயக்கத்தாரின்	ெகாள்ைககள்	மக்களிடம்
வீச்சாகப்	பரவின.
	
இ பதாம்	 ற்றாண் ல்	 ற்ப தியில்	தமிழ்	நாடக	 ன்ேனா களின்	நாடகங்கள்
ெப ம்பா ம்	 ராண,	இதிகாசக்	கைதகைளக்	க வாகக்	ெகாண் ந்தன.
மிகச்சிறிய	அளவில்தான்	ச தாய	நாடகங்கள்	நிகழ்த்தப்பட்டன.	நாட் ல்
ஆங்கிேலய	ஏகாதிபத்திய	எதிர்ப் ப்	ேபாராட்டம்	பரவியேபா 	ச தாய	நாடகங்கள்
லம்	வி தைலப்	ேபாராட்டக்	க த் கள்	பரப்பப்பட்டன.	அப்ெபா 	தனிப்பட்ட

நாடகக்	 க்கள்,	நாடக	ந கர்கள்,	பாடகர்கள்	 லம்	வி தைலக் 	ஆதரவாக
நாடகங்கள்	நிகழ்த்தப்பட்டன.	காங்கிரஸ்	இயக்கத்தின்	சார்பில்	ெபரிய	அளவில்
நாடக	இயக்கம்	நைடெபற்றதாகத்	ெதரியவில்ைல.
	
திராவிடர்	கழகத்திலி ந்த	ேபா 	அண்ணா,	கைலஞர்,	பாரதிதாசன்,	எம்.ஆர்.ராதா
ேபான்ேறார்	க த்தியல்	பிரச்சாரத்திற்காக	நாடகத்ைதப்	பயன்ப த்தினர்.
அண்ணா ம்,	கைலஞ ம்	தாங்கள்	எ திய	நாடகங்களில்	ந க்க ம்
ெதாடங்கினர்.	அறிஞர்	அண்ணா	சந்திரேமாகன்	நாடகம்	 லம்	நாடக	உலகில்
அ ெய த் 	ைவத்தார்.	பின்னர்	ஓர்	இர ,	ேவைலக்காரி,	நீதிேதவன்	மயக்கம்
ேபான்ற	நாடகங்கைள	எ தினா ம்,	ெதாடர்ந்த	அரசியல்	பணி	காரணமாக
அண்ணாவினால்	நாடக	 யற்சியில்	ஈ பட	இயலவில்ைல.
	
இந்நிைலயில்	1943ஆம்	ஆண் 	நச் க்ேகாப்ைப	நாடகத்தின்	 லம்	தமிழ்
உல க் 	அறி கமான	கைலஞரின்	 தல்	நாடகேம	காங்கிரசாரிடம்	எதிர்ப்ைப
உண்டாக்கிய .	நாகப்பட் னம்	திராவிட	ந கர்	கழகத்தினால்	தமிழ்நாெடங் ம்
நச் க்ேகாப்ைப	நாடகம்	ெதாடர்ந் 	நடத்தப்பட்ட .	நச் க்ேகாப்ைப	நாடகத்தில்
இடம்	ெபற்றி ந்த	சீர்தி த்தக்	க த் கள்,	விதைவ	ம மண	 	ேபான்றன
அன்ைறய	ச கத்தில்	அதிர் கைள	ஏற்ப த்தின.	நாடகத்தில்
சீர்தி த்தக்காரனாக	வ ம்	சிவ 	ேவடத்தில்	ந த்த	கைலஞைரப்	 ச்ேசரியில்
காங்கிராஸார்	அ த் த்	தாக்கினார்.	இ 	ஒ வைகயில்	கைலஞரின்
நாடகத்திைன	அன்ைறய	ச க ம்	அரசியல்	இயக்க ம்	எதிர்ெகாண்ட
எதிர்மைறயான	விைள .
	

		



		
	
கைலஞர்	1949ஆம்	ஆண் 	எம்.ஆர்.	ராதாவிற்காக	 க் ேமைட	நாடகம்	எ தித்
தந்தார்.	அ 	திராவிட	இயக்கக்	ெகாள்ைககைள	வ வாகப்	பிரச்சாரம்	ெசய்த .
அதைனத்	ெதாடர்ந் 	அவர்	50களில்	ஐந் 	நாடகங்க ம்,	60களில்	3
நாடகங்க ம்,	70களில்	இ 	நாடகங்க ம்	எ தி ள்ளார்.	அவ்வப்ேபா 	சில
ஓரங்க	நாடகங்கள்	அவ	ரால்	எ தப்பட் ப்பைத	அறிய	 கிற .	அைவ



தற்சமயம்	கிைடக்கவில்ைல.
	
தமிழகத்தில்	எ ப களின்	ந வில்	ெதாைலக்காட்சி	அறி கமா ம்	வைர
நாடகேம	மக்களிைடேய	 தன்ைமயான	ெபா ேபாக் ம்	நிகழ்கைலயாக
விளங்கிய .	எண்ப களின்	 ற்ப தியி ம்	தமிழகத்தில்	ேமைட	நாடகம்	ெப ம்
வரேவற் ப்	ெபற்றி ந்த .	இத்தைகய	காலகட்டத்தில்	கைலஞர்	நாடக	ஆக்கத்தில்
ெபரி ம்	கவனம்	ெச த்தி ள்ளார்.	நாடகம்	 லம்	மக்களிைடேய	அரசியல்
க த்ைதக்ெகாண் 	ெசல்வ 	எளி 	என்ற	எண்ணம்	அவ க் 	இ ந்த .
எனேவதான்,	“நாடக	இலக்கியம்	ேபால	விைரந் 	மனமாற்றம்	உண்டாக்கக் ய
ஆற்றல்	ேவ 	எதற் ம்	அவ்வளவாக	இல்ைல”	என் 	மணி	ம டம்	நாடகம்	பற்றிக்
க த் த்	ெதரிவிக் ம்ேபா 	 றிப்பிட் ள்ளார்.
	
ச தாயத்தில்	நாடகத்தின்	ெசல்வாக்ைகப்	பற்றிய	கைலஞரின்	க த்தான
உதய ரியன்	நாடகத்தில்	ெவளிப்பட் ள்ள .		அந்நாடகத்தில்	வ ம்	 க்ைகயா
“தி. .கழகம்	சினிமா,	நாடகம்	இைவகைளெயல்லாம்	தன் ைடய
ெகாள்ைககைள	ஓரள க் ப்	பிரச்சாரம்	ெசய்கின்ற	சாதனங்களாய்	வச்சி க் ”
என்கிறார்.	இ 	ஒ வைகயில்	நாடகத்தில்	பிரச்சாரம்	 றித்த	கைலஞரின்
வாக் லம்.
	
நச் க்ேகாப்ைப,	 க் ேமைட,	பரப்பிரம்மம்,	உதய ரியன்,	தி வாளர்	ேதசீயம்
பிள்ைள,	காகிதப் 	ஆகிய	நாடகங்களின்	உள்ளடக்கத்திைன	ஆரா ம்ேபா ,	தமிழ்
நாடகத்ைத	அரசியல்	க த்தியல்	பிரச்சாரத்திற் 	மிகப்ெபரிய	அளவில்
பயன்ப த்தி	ெவற்றி	கண்டவர்களில்	 தன்ைம	இடம்	ெப கின்றார்	கைலஞர்.
கைலஞரின்	பைடப்பாக்கத்	திறனில்	நாடக ம்	திைரப்பட ம்	ஒப்பீட்டளவில்
சாதைனகள்	பைடத் ள்ளன.
	
நாள்ேதா ம்	அரசியல்	பணி	காரணமாகத்	தமிழகெமங் ம்	அைலந் திரிந்த
ேபாதி ம்,	நாடகம்	எ தியேதா ,	அதில்	ந த்த ம்	அவ ைடய	நாடக
ஆர்வத்திைன	ெவளிப்ப த் கிற .	ஏற்கனேவ	ேமைடப்	ேபச் ,	இதழ்கள்	 லம்
தி. .கழகத்தின்	 ன்னணித்	தைலவர்களில்	ஒ வராக	விளங்கினா ம்,
கைலஞர்	ந ப்பதில்	ெதாடர்ந் 	ஆர்வம்	காட் ய 	தற்ெசயலான 	அல்ல.	நாடக
ஆக்க ம்	ந ப் ம்	என்ப 	கைல ள்ளம்	மிக்கவர்க க்ேக	சாத்தியமான .
நாடகமா தல்	என்ப 	இழிவாகக்	க தப்பட்ட	 ழல்	நிலவிய	ேவைளயில்,
நாடகத்தில்	ந ப்பைத	வி ப்பமாகக்ெகாண்ட	கைலஞர்	அ ப்பைடயில்	கைல	மனம்
மிக்கவர்.	கைலயின்	வழிேய	வாழ்க்ைகப்பரப்பின்	ேமன்ைமகைள ம்
இழி கைள ம்	விசாரித்தி ம்	கைலஞரின்	கைல	ஆ ைம,	பன் கத்
தன்ைம ைடய .



	
“கைலஞரின்	எ த் க்கள்	காலத்ைத	ெவன் 	காட்டக் யைவ,	திராவிட
ச தாயத்தின்	ேதைவயான	பைடக்கலன்களில்	ஒன்றாகேவ	அவர்	நாடகங்கைளப்
பைடத்தார்.	தமிழினத்	தைலவர்	என்ற	ஒட் ெமாத்தமான	அவர
ேதாற்றப்ெபாலிவிற் 	நாடகாசிரியர்	என்ற	 கம்	ஒளி	ேசர்க்கிற ”	என்ற
நாடகாசிரியர்	ேகாமல்	 வாமிநாதனின்	கைலஞர்	பற்றிய	மதிப்பீ 	ஏற் ைடயேத.
கைலஞரின்	பைடப்பாக்கத்தில்	நாடகம்	என்ற	கைல	வ வம்	சிறப்பிடம்	வகிக்கிற .
	
கைலஞரின்	நாடகப்	பிரதிகள்	 ன்னி த் ம்	ச தாய	மதிப்பீ கள்
க்கியமானைவ.	நாடகப்	பிரதி	என்ற	நிைலயில்	அைவ	ெவளியான

காலகட்டத்தி க் ம்	இன்ைறய	ச கச்	 ழ க் மிைடயில்	 ரண்கைள
எதிர்ெகாள்கின்றன.	ஒ 	 றிப்பிட்ட	அரசியல்	ேதைவ	அல்ல 	ச க	ெந க்க
காரணமாக	எ தப்பட்ட	நாடகப்	பைடப்பான ,	காலப்ேபாக்கில்	ெப மிடத்ைத
மதிப்பிட	ேவண் ள்ள .	மாறிவ ம்	ச க,	அரசியல்	நிைலைமகள்	அதற்ேகற்ற
வைகயில்	 திய	வைகப்பட்ட	நாடகப்	பைடப் கைளக்	ேகா கின்றன.		இத்த
ழலில்	கைலஞரின்	நாடகங்கள்,	பிரதி	என்ற	நிைலயில்	நவீன	வாசகரால்	எவ்வா

உள்வாங்கிக்	ெகாள்ளப்ப கின்றன	என்ப 	 க்கியமான .	ம வாசிப்பில்	நாடகப்
பிரதியான ,	இன்ைறய	 ழ க் ப்	ெபா த்தமானதா	என்ப 	ஆய்விற் ரிய .
ஒ 	காலகட்டத்தில்	மக்களின்	ெபா ப் த்தியில்	ெப ம்	அதிர் கைள	ஏற்ப த்திய
கைலஞரின்	நாடகங்களின்	சமகாலத்	தன்ைமையக்	கண்டறிய	ேவண் ள்ள .
	
ஏெனனில்	 ன்னர்	ச கத்தைடயாக	விதிக்கப்பட் ந்த	ைவதிக	சமய	ெநறிகள்
இன் 	வ விழந் 	விட்டன.	 ட	நம்பிக்ைக	எதிர்ப் ,	தீண்டாைம	ஒழிப் ,
பார்ப்பனிய	எதிர்ப் 	ேபான்ற	க த்தியல்கள்	இன் 	மக்களிடம்	பரவி ள்ளதால்,
அைவ	 றித்த	எதிர்ப் ப்	பிரச்சாரங்கைள	 தன்ைமப்ப த் ம்	நாடகப்
பிரதிக க் 	ெபரிய	அளவில்	வரேவற் 	இல்ைல.	மக்களிடம்	விழிப் ணர்ைவ
ஏற்ப த்திட	ேவண் 	எ தப்பட்ட	ச கச்	சீர்தி த்த	நாடகப்	பைடப் கள்,	அந்த
ேநாக்கம்	நிைறேவறிய டன்	தானாகச்	ெசல்வாக்கிைன	இழந் 	வி கின்றன.
இதனால்	அந்த	நாடகப்	பைடப் கைள	மக்கள்	 றக்கணித் 	விட்டனர்	என் 	க த
ேவண் யதில்ைல.	ச கத்	ேதைவைய	நிைறேவற் ம்	வைகயில்	பைடக்கப்பட்ட
நாடகங்கள்,	பின்னர்	ச கப்	பதி களாக	மாறிவி கின்றன.
	
கைலஞரின்	நாடகங்கைளப்	ெபா த்தவைரயில்	இன்ைறய	தமிழக	அரசியல்
ழ க் ச்	சில	நாடகங்கள்	ேதைவப்ப கின்றன.	தமிழகத்தில்	கடந்த

பத்தாண் களாக	மத	அ ப்பைடவாத	அைமப் கள்	ேவ ன்ற	 யன்
வ கின்றன.	சி பான்ைம	மதவாத	அ ப்பைட	இயக்கங்கள்,	ெப ம்பான்ைமயினர்
மீதான	பயத்தின்	காரணமாக	அடங்கிெயா ங்கி ம்,	அேதேவைளயில்



தீவிரவாதத்ைதப்	பயன்ப த்த ம்	 ய கின்றன.	ெப ம்பான்ைமயினைர
ஒ ங்கிைணத் 	அரசியலில்	ஆதிக்கம்	ெச த்த	 ய ம்	இந் 	மத
அ ப்பைடவாதிகள்,	இன் 	தமிழக்	மக்க க் 	அச் த் ம்	சவாலாக
விளங் கின்றனர்.	ெபா வாக	மக்கள்	மத	ேவ பா கைள	மறந்
ஒ ங்கிைணந் 	வாழ்ந் 	ெகாண் க் ம்	 ழலில்	மதெவறி	ஊட் ,
வன் ைறையப்	பரப்பிட	 ய ம்	மத	அ ப்பைடவாத	அைமப் களினால்
தமிழகத்தின்	அைமதிக் 	இைட 	ஏற்பட் ள்ள .	இத்தைகய	மதெவறி	பி த்த
பாசிச	அைமப் கைள	இனங்கண் 	ஒ க்கி ம்	மனநிைலைய	மக்களிைடேய
பரப்பிட	நாடகம்	உள்ளிட்ட	நிகழ்கைலகள்	ேதைவப்ப கின்றன.		கைலஞரின்
நாடகங்கைள	 ன்மாதிரியாகக்	ெகாண் ,	மதெவறி,	அதிகாரம்,	வன் ைறக்
எதிராகப்	 திய	வைகப்பட்ட	நாடகங்கைளப்	பைடத் த்	தமிழகெமங் ம்	நிகழ்த்த
ேவண் ம்.	அவ்வைகயில்	நாடக	ஆக்கத்தில்	கைலஞர்	உ வாக்கிய
தீவிரத்தன்ைமைய	நவீன	நாடக	ஆசிரியர்கள்	பின்பற்ற	ேவண் ள்ள .
	
1960களில்	கைலஞர்	எ திய	காங்கிரஸ்	எதிர்ப் 	நாடகங்கள்,	இன்ைறய	ச க
மாற்றத்தினால்	மதிப்பிழக்க	வாய்ப் ண் .	ஏெனனில்	அைவ	 றிப்பிட்ட	ச கச்
ழலில்	அன்ைறய	ச கத்தில்	எதிர்விைனயாற்ற	ேவண் ெமன்ற	ேநாக்கில்

எ தப்பட்டைவயா ம்.	அவ்வைகயில்	 க் ேமைட,	உதய	 ரியன்	ேபான்ற
நாடகங்கள்	ெப ம்	விழிப் ணர்ைவ	ஏற்ப த்தின.	இதனால்	ேகாபமைடந்த
காங்கிரஸ்	அரசாங்கம்	அந்த	நாடகங்கள்	நடத் வதற் த்	தைட	விதித்த .
இன்ைறயச்	 ழலில்	அைவ	வரலாற் 	 க்கியத் வம்	வாய்ந்த	ச க
ஆவணங்களாக	விளங் கின்றன.	கைலஞர்	எ திய	மணிம டம்,	ஒேர	 த்தம்,
சிலப்பதிகாரம்,	பரதாயணம்,	அனார்கலி,	சாக்ர ஸ்,	ேசரன்	ெசங் ட் வன்	ஆகிய
நாடகங்கள்	இன் ம்	தமிழில்	 க்கியமானைவ.	இன்ைறய	தைல ைறயினரின்
ம வாசிப்பி ம்	அைவ	 திய	ெபா ைளத்	த வதன்	 லம்	தம 	இடத்ைதத்
தக்கைவத் க்	ெகாண் ள்ளன.
	
சாதி,	சமயரீதியில்	ஏற்றத்தாழ்வாக	இ ந்த	தமிழ்ச்	ச தாயத்தில்	விழிப் ணர்ைவ
ஏற்ப த்தியதில்	கைலஞரின்	நாடகங்கள்	 க்கிய	பங்காற்றி ள்ளன.	“ச தாய
ெப மரத்ைதேய	 ைரேயா 	அரித் க்	ெக த்தி ம்	 ல் விகைளப்	-
ேபாலித்தனங்கைள,	ஏற்றத்தாழ் கைள	எேதச்சதிகாரங்கைளத்	ேதா ரித் க்
காட் ம்	ேநாக் டேன	 க் ேமைட	நாடகத்ைத	தீட் யி ந்ேதன்…	அ
எதிெராலித்த	ப த்தறி ப்	பிரச்சாரத்ைத	-	சீர்தி த்தக்	க த் க்கைள	ஆ ம்
காங்கிரசால்	ெசரித் க்ெகாள்ள	 யவில்ைல…	 க் 	ேமைடக்ேக	 க் க்
கயி 	வீசப்பட்ட ”	என் 	கைலஞர்	தன 	வாழ்க்ைகக்	 றிப்பில்
றிப்பிட் ள்ளார்.	இந்நாடகம்	1949-ல்	 தன் தலாகத்	தஞ்ைசயில்

அரங்ேகற்றப்பட்ட .	அப்ெபா 	கைலஞரின்	வய 	இ பத்ைதந் .	வாலிபப்



ப வத்திேலேய	கைலஞரின்	அரசியல்,	ச தாய	சீர்தி த்தக்	க த் கள்
அவ க் ள்	வ ெவ த் 	விட்டதன்	ெவளிப்பா தான்	 க் ேமைட	நாடகம்.
	ஆ ம்	வர்க்கத்தினரால்	அ 	தைடெசய்யப்பட்டெதனில்,	க த்தியல்ரீதியில்
அந்நாடகம்	வ வாக	விளங்கிய 	என்பைதப்	 ரிந் ெகாள்ள	 கிற .	அைதத்
ெதாடர்ந் 	அவரால்	எ தப்பட்ட	நாடகங்கள்	ச தாய	விமர்சனங்களாக
அைமந்தன.	மகான்	ெபற்ற	மகன்,	மணிம டம்	ேபான்ற	 ைனயப்பட்ட	வரலாற்
நாடகங்களி ம்	அரசியல்,	ச தாய	விமர்சனத்ைத	 ன்னிைலப்ப த்திப்
பைடப்ப 	கைலஞரின்	தனித் வமான	ேபாக்கா ம்.	ஏற்கனேவ	தமிழில்
நைடெபற் 	வந்த	ச தாய	நாடகங்களில்,	ச தாயச்	சீர்தி த்த	நாடகம்	என்ற
திய	வைகைய	அ த்தமாகப்	பைடத்தவர்	கைலஞர்	என் 	உ தியாகச்	ெசால்ல

ம்.	ச தாயச்	சீர்தி த்த	நாடகத்ைதச்	ெசய க்கமானதாக
மாற்றியைமத் ப்	பார்ைவயாளரிடம்	ெகாதிப்ைபேயற்ப த்தி,	அதன் லம்	நில ம்
ச க	அைமப் க்	 றித் 	அ ப்பைடயான	ேகள்விகைள	எ ப்பி	விவாதிக்கத்

ண் வ 	கைலஞர்	நாடகங்களின்	சிறப்பியல் கள்.
	
ச தாயச்	சீர்தி த்த	நாடக	ஆக்கத்தில்	ெவற்றி	கண்ட	கைலஞர்,	1953-ஆம்
ஆண் 	எ திய	பரப்பிரம்மம்	 லம்	அரசிய க் 	 க்கியத் வம்	தரத்
ெதாடங்கினார்.	பின்னர்	எ திய	உதய ரியன்	(1956),	காகிதப் 	(1967),
தி வாளர்	ேதசீயம்பிள்ைள	(1967),	நாேன	அறிவாளி	(1971),	 னித	ராஜ்யம்	(1979)
ஆகியன	 ைம ம்	அரசியல்	க த்தியல்	பிரச்சார	நாடகங்கேள.	“ேநர்ைமேயா
ச தாயத்ைதப்	பற்றிச்	சிந்திக் ம்	ஓர்	எ த்தாளனால்	அரசியல்
சித்தாந்தங்கைளப்	 றக்கணிக்க	 யா ”	என்ற	க.	ைகலாசபதியின்	க த்
அ ப்பைடயில்	ேநாக் ம்ேபா ,	கைலஞரின்	அரசியல்	நாடகம்	பற்றிய
ேநாக்கத்திைனப்	 ரிந் 	ெகாள்ளவிய ம்.	நாட் 	வி தைலக்காகப்	ேபாரா ய
காங்கிரஸ்	கட்சி,	தமிழகத்தில்	ஆட்சிேயறிய	இ ப 	ஆண் களில்,
தி. .கழகத்தினரால்	கீேழ	இறக்கப்பட்ட .	இன் ம்	 றினால்	1957-ஆம்	ஆண்
ேதர்தலில்	பங்ேகற்க	தி. .கழகம்	பத்தாண் களில்	1967-ஆம்	ஆண்
தமிழகத்தின்	ஆட்சிையக்	ைகப்பற்றிய .	இத்தைகய	சாதைன	 ரிந்திட,
மக்கைளத்	தம்	பக்கம்	ஈர்த்திட	தி. .கழகத்தின க் 	நாடக ம்,	திைரப்பட ம்
க்கியக்	க வியாக	விளங்கின.	உதய ரியன்,	காகிதப் ,	தி வாளர்

ேதசீயம்பிள்ைள	ஆகிய	 ன் 	நாடகங்க ம்	தி. .கழகத்தின்	ெகாள்ைககைளப்
பிரச்சாரம்	ெசய்ய ம்,	காங்கிரசின்	மக்கள்	விேராதப்	ேபாக்ைக
அம்பலப்ப த்திட ம்	ெபரிய	அளவில்	உதவின.	தி. .கழகம்	ஆட்சிையக்
ைகப்பற்றிடக்	கைலஞரின்	நாடகங்கள்	 க்கியக்	காரணியாக	விளங்கி ள்ளன.
	
காகிதப் 	நாடகத்ைதப்	பற்றி	07.02.67	நாளிட்ட	ைடம்ஸ்	ஆங்கில	ஏட் ல்
'விழாக்ேகாலத்தின்	ெசன்ைன"	என்ற	கட் ைரயில்	ெவளிவந்த	ப திகள்



பின்வ மா :	“தமிழக	ஆட்சியின்	எதிர்ப் ச்	சக்திகளில்	 ன்னணியில்	நிற்ப
திராவிட	 ன்ேனற்றக்	கழகம்.	அ 	ேதர்தல்	பிரசாரம்	ெசய் ம்	 ைறேய	ேவறான .
மிகப்ெபரிய	திடல்	ஒன்றின்	 ைலயில்	திரளான	மக்கள்	அமர்ந் 	திறந்த	ெவளி
அரங்கில்	நைடெப ம்	ஒ 	நாடகத்ைதப்	பார்க்கிறார்கள்.	அதைனப்	பார்த் விட் ச்
சிரிக்கிறார்கள்...	இந்த	நாடகம்	'காகிதப் "	திராவிட	 ன்ேனற்றக்	கழகத்	தைலவர்
ஒ வரால்	எ தப்பட் த்	தமிழகம்	 வ ம்	ந க்கப்ப வதா ம்.	கதராைட
உ த்தி,	உைழப்பின்	சிறப் ப்	பற்றிய	ேபாலிப்	ேபச் க்களால்	மக்கைள	மயக்கி
வாக் கள்	ெபற	 ய ம்	காங்கிரஸ்காரர்களாக	இந்த	நாடகத்தின்	வில்லன்,
நைகச் ைவப்	பாத்திரங்கள்	காட்டப்ப கின்றன.”	கைலஞரின்	அரசியல்
நாடகத்தி க் 	அன் 	மக்களிைடேய	இ ந்த	ெசல்வாக்கிைன	பத்திரிைக
விமர்சனம்	சரியாகக்	கணித் ள்ள .	தமிழக	மக்களின்	மனதில்	அரசியல்
மாற்றத்ைத	உ வாக்கியதில்	கைலஞரின்	நாடகங்கள்	ெப ம்	பங் 	வகித் ள்ளன.
	
கைலஞரின்	நாடகங்கள்,	எம்.ஆர்.ராதா	நாடகக்	 வினர்,	தி வா ர்	 ரெசாலி
நாடகமன்றம்,	ேதவி	நாடக	சைப,	எஸ்.எஸ்.ஆர்.	நாடகக் 	ேபான்ற	பல்ேவ
நாடகக்	 வினரால்	ந க்கப்பட் ள்ளன.		அைவ	ெபா 	அரங் கள்,	திறந்தெவளி
ேமைடகள்.	கட்சி	மாநா களில்	ெபரி ம்	நிகழ்த்தப்பட்டன.		அவற் ள்	கட்சி
மாநா களில்	இரவி ம்	 ப்ெப ம்	விழாக்களின்	இ தியி ம்	சில	நாடகங்கள்
நடத்தப்பட்டன.	சில	நாடகங்கள்	கட்சி	மாநா களில்	அரங்ேகற்றப்பட்டன.	சில
நாடகங்கள்	கட்சிக் 	நிதி	திரட் வதற்காக	நடத்தப்பட்டன.	1967க் 	 ன்னர்	பல
இடங்களில்	ேதர்தல்	பிரச்சார	நிதிக்காக ம்,	கட்சியின க்கான		வழக்
நிதிக்காக ம்	கைலஞரின்	நாடகங்கள்	பயன்பட் ள்ளன.	கட்சியின்	ெபா ளில்
ேமம்பாட் ற்காக ம்	கைலஞரின்	நாடகங்கள்	உதவி ள்ளன	என்ப
கவனத்திற் ரிய .
	
கைலஞ ைடய	பைடப் க ள்,	ெகாள்ைக	பரப் தலில்	மிகத்	தீவிரமாக	க வியாக
விளங்கியைவ	நாடகங்கேள	என்ற	மதிப்பீ 	தி. .கழக	வளர்ச்சியில்
க த்தியல்ரீதியில்	கைலஞரின்	நாடகங்க க்கான	பங்கிைன	 க்கமாக
வைரய க்கிற .	கைலஞரின்	பைடப்பாக்க	ஆ ைமயில்	நாடகங்கள்	வீர்யத் டன்
விளங்கி ள்ளன.	உயிேராட்டமான	உைரயாடல்கள்	 லம்	கைலஞரின்	நாடகங்கள்,
பார்ைவயாளர்களிடம்	உணர்ச்சிப் ர்வமான	பாதிப் கைள	ஏற்ப த்தின.	கைலஞரின்
தமிழ்	ெமாழி	ஆ ைம	அ த்தமான ;	பன் கத்தன்ைம ைடய .	பண்ைடயத்
தமிழ்	இலக்கியத்தில்	ேதாய்ந்த	 லைம ைடயவராதலால்,	கற்பைன	ஆற்றைல
விரிந்த	அளவில்	பயன்ப த்தி ள்ளார்;	அ க் ெமாழி	வசனங்கள்	 லம்
பார்ைவயாளர்கைளத்	வசப்ப த் ம்	 ட்சமத்ைதக்	ைகயாண் ள்ளார்.
அனார்க்கலி,	ேசரன்	ெசங் ட் வன்,	சாக்ர ஸ்	ேபான்ற	ஓரங்க	நாடகங்களில்
ெவளிப்ப ம்	அவர 	ெமாழி	மீதான	ஆ ைம	வலிைமயான .	அதி ம்	சாக்ர ஸ்



பற்றிய	ஆ ைம	அ த்தமான	பாதிப் கைளப்	ெபா ப் த்தியில்
ஏற்ப த்தக் ய .	ம வாசிப்பி ம்	சாக்ர ஸ்	நாடக	உைரயாடல்கள்	 ட்பமான
ேகள்விகைள	எ ப் கின்றன.
	
சிலப்பதிகாரத்ைத	நாடகமாக்கி ள்ள	கைலஞரின்	 யற்சி,	தமிழிலக்கிய
வரலாற்றில்	 க்கியமான .		பண்ைடய	இலக்கியக்	கைதைய	எ த் க்ெகாண்
தற்காலச்	 ழ க் ம்	ெபா ந் வதாக	மாற்றியைமத் ,	விவாத	ேநாக்கில்
கைலஞர்	எ தி ள்ள 	தமி க் 	வளம்	ேசர்ப்பதா ம்.	சங்க	இலக்கியம்,
பாரதிதாசன்	பைடப் கள்	கைலஞ க் ள்	ஏற்ப த்திய	தாக்கமான ,	அவ ைடய
நாடக	ஆக்கத்தில்	ெவளிப்பட் ள்ள .		இ 	அ ப களில்	தமிழ்	இலக்கியம்
மக்களிைடேய	பரவிடப்	ெபரி 	உதவிய .
	
கைலஞரின்	நைடயான 	தீவிரமான	க த்திைனக்	 ர்ைமயான	ெசாற்கள்	 லம்
ெவளிப்ப த் கிற .		எனேவ	அவர்,	ெசாற்களின்	பயன்பா 	 லம்	ேகட்பவரின்
மனைதச்	சிந்திக்கத்	 ண் கின்றனவாக	உைரயாடைல	அைமப்பதில்	அக்கைற
ெகாண் ந்தார்.	உைரயாடல்களில்	எண்ணற்ற	உவைமகைளப்	பயன்ப த் தல்,
ேபாகிற	ேபாக்கில்	 ராண,	இதிகாசக்	கைதகைளக்	ேகலி	ெசய்தல்,
டநம்பிக்ைககைளக்	கிண்டல்	ெசய்தல்,	கைதப்ேபாக்கில்	நைகச் ைவையச்

சாதாரணமாக	இடம்	ெபறச்	ெசய்தல்,	ச கப்	பக கள்	ேபான்றன	கைலஞர்	நாடக
ஆக்கத்தில்	சிறப் 	அம்சங்கள்.	விழிக க் 	ைம	தீட் வ 	ேபால	கைலஞரின்
வசனத்தில்	வடெமாழிச்	ெசாற்கள்	இடம்	ெபற் ள்ளன.	சில	நாடகங்களில்
ெகாச்ைச	ெமாழி	பயன்ப த்தி ள்ளார்.	 ராண,	இதிகாச	அலங்கார	நைட,

ம்பக்கைதகளின்	வறண்ட	நைட	இவற்றில்	இ ந் 	கைலஞரின்	நைட	 ற்றி ம்
மா பட்ட .	தமிழ்	நாடக	ஆக்கத்திலி ந்த	மந்த	நிைலைய	மாற்றியைமத் ச்,
ெசய க்கம்	மிக்கதாக	ெமாழிைய	மாற்றியைமத்த	ெப ைம	கைலஞைரேய
சா ம்.
	
நாடகத்ைதப்	ேபார்க்க வியாக ம்,	எதிர்த்தரப்பினரின்	அரசியல்
க த் களிலி ந் 	தப் ம்	ேகடயமாக ம்,	க த்திைனப்	பரப் ம்	ஊ ழலாக ம்
பயன்ப த்திய	கைலஞர்	எ திய	நாடகங்களின்	தனித் வம்	பின்வ மா :	1)
தமிழில்	அரசியல்	பிரசார	நாடகங்கைளப்	ெபரிய	அளவில்	ைகயாண் 	அதில்
ெவற்றியைடந்தவர்.	2)	நாடகத்தின்	பயன்	 க்க	மக்க க்கான 	என்ற
ெகாள்ைக ைடய	கைலஞர்,	தமிழ்	நாடகக்	கைத	ெசால்லல்,	உைரயாடலில்	 திய
பாணிைய	வ த்தவர்.	3)	ச தாயச்	சீர்தி த்த	நாடகங்களில்	சாதைன
பைடத்தவர்.	4)	தமிழில்	 டநம்பிக்ைகைய	ஒழித் ப்	ப த்தறி 	க த்திைனப்
பரப்பிட	நாடகங்கைள	பயன்ப த்தியவ ள்	 தன்ைமயானவர்.	5)	தமிழ்,	தமிழர்
பண்பா 	எனத்	தமிைழ	 ன்னி த்திப்	ெப ைம	ேப கிற	தமிழ்	மீட் 	வாதத்ைத



நாடகங்களில்	 ன்னிைலப்ப த்தியவர்.	6)	அரசியல்	பிரச்சாரத்திற் 	நாடகத்ைதப்
பயன்ப த்திய	தமிழ்	நாடக	ஆசிரியர்களில்	 தன்ைமயானவர்.	7)	அரசியல்
க த்தியல்	ெவளிப்பாட் ற் த்	தமிழ்	ெமாழியின்	நைடயிைன	வீரியத் டன்
ைகயாண் ள்ளார்.
	
***
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1980களின்	ஆரம்பத்தில்	ஒ ங்கிைணந்த	ம ைர	மாவட்டத்தில்	இ ந்த	எங்கள்
ஊரான	வத்தல ண் ல்	ஆண்க க்கான	கல் ரிேய	கிைடயா .	திண் க்கல்,
உத்தம	பாைளயம்	ப திகளில்	கல் ரி	இ ந்தா ம்	ெப ம்பாலானவர்கள்
ம ைரக் 	ெசன் தான்	ப ப்பார்கள்.	ெப ம்பா ம்	எல்லாத்	திைரப்படங்கைள ம்
ம ைரயிேலேய	பார்த் 	வி வார்கள்.	1982	வாக்கில்	நான்	சி வனாக	இ ந்த
ேபா ,	அவர்களின்	வழியாகேவ	சினிமாக்	கைதகைள	ேகட் க்	ெகாள்ேவன்.
அப்ேபா 	தான்	ஒ 	நாள்	அண்ணா	திேயட்டரில்	 க் 	ேமைட	ேபாட் க்காங்க,
ேபாேறாம்	வர்றியா	என்றார்கள்.	அ 	ஒ 	 ரிங்	திேயட்டர்.	ஊைர	விட்
ஒ க் ப் றத்தில்	இ ந்த .	மாைலக்	காட்சி	 ந் 	வ ம்ேபாேத	இ ட் 	வி ம்
என்பதால்	பலர்	ெசல்ல	மாட்டார்கள்.	என்	வீட் ல்	அந்த	அன்ணன்கள்	அ மதி
வாங்கி	என்ைன	அைழத் ப்	ேபானார்கள்.
	
அ வைர	நான்	கண் ந்த	திைரயரங்க	 ழ க் ம்	 க் 	ேமைட
திைரயிடப்பட் ந்த	திைரயரங்க	 ழ க் ம்	ெபரிய	வித்தியாசம்	இ ந்த .
ெபண்கள்	மிகக்	 ைறவாகேவ	இ ந்தார்கள்.	இள	வய 	ஆண்களின்
நடமாட்ட ம்,	தி க	கட்சிக்கைற	ேவட் 	கட் யவர்களின்	நடமாட்ட ம்	அதிகமாக
இ ந்த .	தைலவர்	வசனத் க்காக	வந்ேதாம்	என்கிற	ேபச்ேச	பரவலாக	ேகட்க

ந்த .	படத்தின்	நாயகன்	சந்திரேசகர்.	அப்ேபா 	சிவப் 	மல்லி	ேபான்ற
படங்களின்	 லம்	மக்களிைடேய	அறி கமாகி	இ ந்தார்.	 க் 	ேமைட	படம்
ெபரிய	ெவற்றிையப்	ெபறாவிட்டா ம்	கட்சிக்காரர்கள்	இைடேய	சந்திரேசக க்
நல்ல	அறி கத்ைத	ெபற் த்தந்த .	 க் 	ேமைட	படம்	அேத	ெபயரிலான	
கைலஞரின்	நாடகத்ைத	அ ப்பைடயாக	ைவத் 	படமாக்கப்பட் ந்த .	அர ,
அைமப் க க் 	எதிராக	ேபாரா ம்	ஒ வன்	என்ன	பா 	ப வான்,	இ ந் ம்
எப்ப 	அவன்	பணிந் 	ேபாகாமல்	இ க்கிறான்	என	எப்ப 	ஒ வ	ர்	ெகாள்ைகக்காக
வாழ	ேவண் ம்	எனக்	காட்சிப்ப த்திய	படம்.
	
பராசக்தி,	மேனாகரா	படங்களின்	வசனத்தால்	எல்ேலாைர ம்	கவனிக்க	ைவத்த
க ணாநிதி	மீண் ம்	தன்	வசனத்தால்	பலைர ம்	திைரயரங்கிற் 	 ட் 	வந்தார்.
தமிழ்	சினிமா	விளம்பரம்	என்ப 	கதாநாயகைன	 ன்னி த்திேய	இ க் ம்.



அ த் 	இைச	அைமப்பாளர்,	இயக் நர்,	நாயகி,	நைகச் ைவ	ந கர்கள்	என்
இ க் ம்.	வசனகர்த்தாைவ	 ன்னி த்தி	மட் ம்	திைரப்பட	விளம்பரம்
ெசய்தெதல்லாம்	நடந்த 	க ணாநிதிக் 	மட் ம்	தான்.	சமீபத்தில்	வ த்தப்படா
வாலிபர்	சங்கம்	பட	விளம்பரத்தில்	இயக் நர்	ராேஜஷின்	வசனத்தில்	என
விளம்பரங்களில்	ேசர்த் 	இ ந்தார்கள்.	ஆனால்	கைலஞர்	வசனம்	எ ம்
படங்க க் 	அவர்	மட் ேம	திைர	விளம்பரங்களில்	 க்கியத் வம்	ெபற்றி ந்தார்.
	

க் 	ேமைட	படத்ைத	அ த் 	கைலஞர்	வசனத்தில்	வந் 	அைனவைர ம்
கவனிக்க	ைவத்த	படம்	பாைலவன	ேராஜாக்கள்.	அந்தப்	படம்	ெவளியான		1986ல்
தான்	உள்ளாட்சி	ேதர்தல்கள்	நைடெபற் ,	எதிரில்	அதி க,	காங்கிரஸ்	 ட்டணி
இ ந் ம்	தி க	 றிப்பிடத்தக்க	ெவற்றிையப்	ெபற்றி ந்த .	வர்தா	என
மைலயாளத்தில்	ெவளியாகி	ெவற்றி	ெபற்றி ந்த	அரசியல்	படத்ைத	சத்யராஜ்,	பிர ,
லட் மி,	ஜனகராஜ்	ஆகிேயாைர	ைவத் 	மணிவண்ணன்	இயக்கினார்,	1986
தீபாவளிக் 	கமல்ஹாசனின்	 ன்னைக	மன்னன்,	ரஜினிகாந்தின்	மாவீரேனா
திைரக் 	வந்த	பாைலவன	ேராஜாக்கள்	 	நாட்கள்	ஓ ய	ெவற்றிப்	படமான .
சமகால	அரசியைல	ைவத் 	எ க்கப்பட்ட	படம்.	அரசியல்வாதிக் 	எதிராக	ஒ
பத்திரிக்ைக	ஆசிரியர்	(சத்யராஜ்),	ஓர்	ஐஏஎஸ்	அதிகாரி	(லட் மி)	ஆகிேயார்
ேபாரா ம்	கைத.
	
கைலஞரின்	ஆரம்பகால	படங்களில்	இ க் ம்	அ க் 	ெமாழி,	 ய	தமிழ்
வசனங்களில்	இ ந் 	பாைலவன	ேராஜாக்களின்	வசனம்	ேவ பட் ந்த .
அப்ேபாைதய	ேபச் 	ெமாழி	வழக்கிேலேய	வசனம்	இ ந்த .	 க் 	ேமைட
படத்தி ம்	அப்ப த்தான்	என்றா ம்	அதில்	நீளமான	வசனங்கள்	அதிகம்
இ ந்த .	ஆனால்	பாைலவன	ேராஜாக்களில்	அந்தக்	களத்திற் 	ஏற்றார்	ேபால
வசனம்	இ ந்த .
பாைலவன	ேராஜாக்களின்	ெவற்றி	அ த்த த் 	பல	படங்கள்	கைலஞர்	வசனத்தில்
ெவளிவர	உத்ேவகமாக	இ ந்த .	பாசப்	பறைவகள்,	பாடாத	ேதனிக்கள்,	நியாயத்
தரா ,	நீதிக் 	தண்டைன,	காவ க் 	ெகட் காரன்	என.	இதில்
ெப ம்பாலானைவ	மைலயாள	ரீேமக் கள்	தாம்.
	



		
	
1969ல்	கைலஞர்	ஆட்சிப்ெபா ப் க் 	வ ம்	 ன்னர்	சீரான	இைடெவளியில்	அவர்
வசனம்	எ திய	படங்கள்	வந் 	ெகாண் 	இ ந்தன.	ஆட்சிப்	ெபா ப் 	ஏற்ற
பின்னர்	அவர்	வசனம்	எ திய	படம்,	அவர்	மகன்	 க	 த் 	ந த்த	பிள்ைளேயா
பிள்ைள.	அதன்	பின்	அவர்	பல	ஆண் கள்	இைடெவளி	விட் ந்தார்.	பின்னர்

க் 	ேமைட	நாடகத்ைத	படமாக்கினார்.	ஆட்சியில்	இல்லாத	ேபா 	 திதாக
வாக்களிக்க	வய க் 	வ பவர்கைள	கவர்ந் 	இ ப்பதில்	 ணக்கம்	இ க்கக்
டா 	என்பதற்காகேவ	அவர்	ஆட்சிப்	ெபா ப்பில்	இல்லாத	ேபா

ெதாடர்ச்சியாய்த்	திைரப்படங்க க் 	வசனம்	எ தி	அ த்த	தைல ைறயிடம்
தன்ைன	அறி கப்ப த்திக்	ெகாண்ட 	ேபாலேவ	எனக் த்	ேதான் ம்.
	
1972ல்	தி கவில்	இ ந் 	எம்ஜியார்	பிரிந் 	ெசன் 	அதி கைவ	ஆரம்பித்த
பின்னர்	 ன்ேற	கட்சிகள்	தான்	வாக் 	சதவிகிதம்	வ வாக	இ ந்த	கட்சிகள்.
தி க,	அதி க,	காங்கிரஸ்.	இதில்	காங்கிரஸ்	கட்சி	இைளஞர்கைள	இ ப்பதில்
பின்	தங்கி	இ ந்த .	தி க	ெதாடங்கப்பட்டதில்	இ ந்ேத	காங்கிரஸுக்
ேதய்பிைற	தான்.	ஆனால்	அதி கவிற் 	இைளஞர்கள்	ேசர்ந் 	ெகாண்ேட
இ ந்தனர்.	அதற் 	எம்ஜியாரின்	கவர்ந்தி க் ம்	தன்ைம ம்,	பின்னர்	ெதாடர்ந்
ஆட்சியில்	இ ந்த ம்	காரணமாக	இ ந்த .	ஆனால்	தி கவிற் 	அதன்
ெகாள்ைககேள	 	வாக்காளர்கைள	கவர்ந்தி க் ம்	சக்தியாக	இ ந்த .
அதன்	ெகாள்ைககைள	ெதாடர்ச்சியாக	மக்களிடம்	ெகாண் 	ேபாய்	ேசர்க்க



ேவண் ய	கட்டாயம்	தி கவிற் 	இ ந்த .	எம்ஜியார்	தனக் 	வந்த	 ட்டம்
ைறயத்	ெதாடங்கியைதப்	பார்த் 	ெஜயலிதாைவ	கட்சிக் 	அைழத் 	வந்தார்.

கைலஞேரா	அ த்த	தைல ைற	ஆட்கைள	வசீகரிக்க	தன்	எ த் க்கைளேய
நம்பினார்.	80களில்	கைலஞர்	எ திய	படங்கைள	அப்ப த்தான்	பார்க்க	 கிற .
	
பாசப்	பறைவகள்,	பாடாத	ேதனீக்கள்	ஆகிய	படங்கள்	அரசியல்	சார் 	இல்லாத

ம்ப	கைதயம்சம்	உள்ள	படங்கள்.	இரண் ற் ம்	ெபண்கள்	 ட்டம்	அதிகமாக
வந்த .	படத்தின்	 வக்கத்தில்	படத்ைதப்	பற்றிய	கைலஞரின்	சி உைர
ஒளிபரப்பா ம்.	அம்மாக்கேளா 	வ ம்	சி வர்,	சி மியர்	யார்	இவர்?	என்
ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாள்வார்கள்.	நியாயத்	தரா ,	நீதிக் 	தண்டைன	இரண்
படங்க ம்	ேபாராட்ட	அரசியல்	சார் ள்ள	திைரப்படங்கள்.	கைலஞர்	 ன்றாம்
ைறயாக	1989ல்	ஆட்சிப்ெபா ப் 	ஏற்றபின்னர்	வசனம்	எ திய	படம்	காவ க்

ெகட் க்காரன்.	பிர 	–	நிேராஷா	இைண.	இந்தப்	படத்தி ம்	சமகால
ேபச் ெமாழியில்	வசன்ங்கள்	இ ந்தா ம்,	ஒ 	சரித்திர	நாடகத்ைத	கைலஞர்
இதில்	எ தியி ப்பார்.
	
1985க் ப்	பின்,	சிவாஜி	கேணசன்	 	ேநர	ஹீேராவாக	ந ப்பதில்	இ ந் 	சற்
ஒ ங்கியி ந்தார்.	அப்ேபா 	அவ க் 	நல்ல	 ணசித்திர	ேவடங்கள்	ெகா க்க
பல	இயக் நர்கள்	தயங்கினார்கள்.	இவைர	எப்ப 	ேவைல	வாங் வ 	என.
அேதேபால்	2000க் ப்	பின்னர்	வந்த	இயக் நர்க க் 	இைளயராஜாவிடம்	ேவைல
வாங் வதில்	தயக்கம்	இ ந்த .	கைலஞர்	20	வயதிேலேய	வசனகர்த்தாவாக
ஆ ைமயாக	இ ந்தவர்.	அதன்	பின்	 தல்	அைமச்சர்	வைர	ெசன்றவர்.	அவரிடம்
எப்ப 	அ வ 	என	அ த்த	தைல ைற	இயக் நர்க க் 	ஒ 	இயல்பான
தயக்கம்	இ ந் 	ெகாண்ேடயி ந்த .	ேம ம்	எம்ஜியார்	ஆட்சியில்	இ ந்த
காலத்தில்	கைல லகினரில்	சிலேர	கைலஞைர	அ கினர்.	அந்த	அள க்
எம்ஜியாரின்	சர்வாதிகாரத்தன்ைம	மீ 	திைரத் ைறயின க் 	பயம்.	இ 	ேபான்ற
காரணங்களால்	கைலஞர்	வசனம்	எ வதில்	ஒ 	இைடெவளி	இ ந் 	ெகாண்ேட
இ ந்த .
	
ேம ம்	கைலஞரின்	வசனத் க்கான	ேதைவ ம்	அந்த	திைரக்கைதயில்	இ க்க
ேவண் ம்.	அப்ப 	இ ந்தால்	தான்	எ தியவ க் ப்	ெப ைம.	அ 	ேபான்ற
வ வான	கைத,	திைரக்கைதகள்	கைலஞரிடம்	வந் 	ேசரவில்ைல.	கைலஞர்
எ ம்	வசனங்கைள	தவறில்லாமல்	உச்சரிக்கக்	 ய	ந கர்க ம்	80களில்
ைறேவ.	நிேராஷாவிற் 	அவர 	அக்கா	ராதிகா	தான்	காவ க்

ெகட் க்காரனில்	 ரல்	ெகா த்தார்.	சிவாஜி	கேணசன்,	எஸ்எஸ்	ராேஜந்திரன்
ேபால	கைலஞரின்	வசனத்ைத	வ வாக	ேபசக் ய	வசீகரமான	கதாநாயகர்கள்
ைறந் 	ெகாண்ேட	வந்தார்கள்	தமிழ்	திைர லகில்.



	
இப்ப த்	தான்	அைமந்த 	திைரப்படங்களில்	கைலஞரின்	இரண்டாம்	இன்னிங்ஸ்.
அத்தைன	பணிக க் 	இைடயி ம்,	 ழல்கள்	மாறி ம்	ெதாடர்ந்
பங்களித் க்ெகாண் ந்தேத	சாதைன	தான்.	ஆனால்	கைலஞரின்	ஆற்றைல
பயன்ப த்தக் ய	இயக் நர்கள்	 ைறவாகேவ	அவைர	அ கினர்.	இல்லா
விட்டால்	பிற்காலத்தி ம்	கைலஞரின்	வசனம்	ஒ 	ெபஞ்ச்மார்க்காக
மற்றவர்க க் 	இ ந்தி க் ம்.
	
***
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“ெவள்ைள	சட்ைட,	ெவள்ைள	ேவஷ் .	ந 	வகி 	எ த் 	சீவி	இ ப்பார்.	பத்
அணாதான்	சந்தா.	ைகயால்	எ திய	பத்திரிைகைய	ேநர்ேலேய	ெகாண் 	வந்
ெகா ப்பார்.	அந்தப்	பத்திரிைகக் 	எங்க	அப்பா ம்	சந்தாதாராக	இ ந்தார்”	என்
நிைன 	 ர்ந்தார்	அந்தப்	ெபரியவர்.	தி த் ைறப் ண் ைய	அ த்த	களப்பால்
என் ம்	கிராமத்ைத	ேசர்ந்தவர்.	கச்சனம்,	நீர் ைள,	ெச களத் ர்,
ெப கவாழ்ந்தான்,	ெநம்ேமலி,	இ ள்நீக்கி	என	எந்த	ஊ க் ம்	க ணாநிதி
நடந் தான்	சந்தா	ேசர்த்தி க்கிறார்.	தி க் வைளைய	 ற்றி ள்ளைவ,
காவிரியின்	கைடமைட	ப திையச்	ேசர்ந்த	கிராமங்கள்.	பின்	தங்கிய	ப திகள்.
ெப ம்பாலன	இடங்களில்	இன் ம்	சாைல	வசதி	இல்ைல.	70	ஆண் க க்
ன்னர்	எப்ப 	இ ந்தி க் ம்	என்பைத	கற்பைன	ெசய் ெகாள்ளலாம்.	

	
மாணவ	ேநசன்,	க ணாநிதி	என் ம்	13	வய 	இைளஞனின்	 தல்	 ழந்ைத.
ைகெய த் ப்	பத்திரிக்ைககள்	நடத் வ 	என்ப ,	தபால்	தைல	ேசகரிப்ப
ேபான்ற	பரவலான	ெபா ேபாக்காக	இ ந்த	காலகட்டம்	என்றா ம்,
தி க் வைள	ேபான்ற	பின்	தங்கிய	ப திகளிலி ந் 	ஒ 	பிற்ப த்தப்பட்ட
வ ப்ைபச்	ேசர்ந்த	இைளஞனால்	இ 	சாத்தியப்ப த்தப்பட்ட .	விவசாயம்,
வ ைம	தவிர	ேவ 	எ ம்	ெதரியாத	கைடமைட	விவசாயிகள்	மத்தியில்	வாசிப்
பழக்கத்ைத	உண்டாக்க	 ம்,	அரசியல்	விழிப் ணர் 	ஏற்ப தத	 ம்	என்
அந்த	இைளஞன்	நம்பிய 	மட் மல்லாமல்,	பல	ஆண் கள்	அைத	ேநாக்கி,
தீவிரமாக	உைழத்த ம்	நம்ைம	ஆச்சரியப்ப த் ம்	விஷயம்.
	
ஏன்	மாணவ	ேநசன்?	க ணாநிதி	அைத	திட்டமிட் 	உ வாக்கியதாக
ெசால்லிவிட யா .	க ணநிதியின்	ேபார்க் ண ம்,	பி வாத	 ண ம்தான்
அவர 	எ த் ப்பணிக் 	பிள்ைளயார்	 ழி	இட்டைவ.	தன் ைடய	எதிர்ப்ைப,
அ த்தந்தி ந்தமாக	பதி 	ெசய்யேவண் ம்	என்கிற	உந்த தேல	அதற்
காரணமாக	இ ந்தி க் ம்.	அ தான்	தி வா ர்	ேகாயி க் 	ஆன்மீகச்
ெசாற்ெபாழி க் 	வந்தி ந்த	கி பானந்த	வாரியைர	எதிர்க்க	ைவத்த .	அவர
பக்தர்கள்	 ட்டத் க் 	ந ேவ	 ந் ,	கட ள்	ம ப்ைப	வலி த்தி	 ண்
பிர ரத்ைத	விநிேயாகிக்க	ைவத்த .	தன் ைடய	எதிர்ப்ைப	மாணவ	ேநசன்	 லம்



வ வாக	பதி 	ெசய்வ தான்	அவர 	ேநாக்கமாக	இ ந்தி க்கேவண் ம்.
	
வடபாதி	மங்கல	பள்ளிப்ப ப் க் 	பின்னர்	தி வா ர்	வந்தேபா ம்,	அவேர
ேநர யாக	பள்ளி	ேசர்க்ைகக் 	விண்ணப்பித்தார்.	ேபார்க் ண ம்,	யாைர ம்
சார்ந்திராத	தன்ைம ம்தான்	அவைர	இயக்கியி க்கிற .	தைலைம	ஆசிரியர்,
கஸ் ரி	ஐயங்கார்	ம த்தேபா ,	பள்ளியில்	இடம்	தராவிட்டால்	கமலாலயக்
ளத்தில்	வி ந் வி ேவன்	என் 	மிரட் த்தான்	இடத்ைத	ெபற்றார்.

எத்தைனேயா	பள்ளிகள்	இ க் ம்	ேபா ,	இந்தப்பள்ளியில்தான்	இப்ப த்தான்
ப ப்ேபன்	என் 	வாழ்க்ைகைய	அவேர	ேதர்ந்ெத த்தார்.
	
அத்தைகய	பி வாத	 ணம்தான்,	பள்ளியில்	ப க் ம்ேபாேத	அவ க் 	அரசியல்
ஆர்வத்ைத	 ண் 	விட்ட .	இந்தி	வ ப் கைள	 றக்கணித் ,	இந்திக் 	எதிராக
வீதிகளில்	ெகா 	பி த் 	ஊர்வலம்	ெசல்வ ம்,	இந்தி	வ ப் கள்	ேவண்டாம்
தைலைம	ஆசிரியரிடம்	ேகாரிக்ைக	ம 	அளிப்ப ம்	அன்ைறய	அரசியல்	 ழலால்
விைளந்தைவதான்.	இைளைமப்பலியாக	அவர்	ெசய்தைவதான்.	ஆனால்,
அவ க் ள்	இ ந்த	எ த்தாளன்	என் ம்	 கம்தான்	அவைர
மற்றவர்களிடமி ந் 	தனித் க்	காட் ய .		
	
அன்றாட	அரசியல்	 றித் 	அவர்	எ திய	 ண் 	பிர ரங்கேள,	அவைர	மாணவ
சம்ேமளனத்தில்	ேசர்த்தன.	தீவிர	அரசியலில்	ஆர்வ ள்ள	மாணவர்களின்
ட்டைமப் 	அ .	ஒத்த	சிந்தைன ள்ளவர்கள்	ஒன்றாக	அணி	திரண்டதால்

க ணாநிதி ம்	உற்சாகமாக	ெசயல்பட்டார்.	மாணவ	சம்ேமளனத்தின்	நிகழ்ச்சி
நிரல்,	தீர்மானங்கைள	அவர்தான்	எ த் 	வ வில்	ெகாணர்ந்தார்.	காங்கிரஸ்
தைலைமயிலான	இந்திய	 தந்திரப்	ேபாராட்டத்திற் 	எதிர்நிைலயில்	இ ந்த
மாணவ	சம்ேமளன	நடவ க்ைககள்,	ெமல்ல	ெமல்ல	ேதசியவாதம்,	கம் னிஸத்ைத
ேநாக்கி	ெசன்றேபா 	அதிலி ந் 	விலகி,	தமிழ்நா 	மாணவர்	மன்றம்	என் ம்
அைமப்ைப ம்	க ணாநிதிேய	 ன்நின் 	ஆரம்பித்தார்.	தனித்த	 ரல்,	உரத்த
ரல்!

	
திராவிடர்,	தமிழர்	ேகாஷெமல்லாம்	அப்ேபா 	சி பான்ைம	 ரலாக	ஒலித்த	காலம்.
ேதசிய	அைமப் கள்	சார்பாக	ஏராளமான	சி பத்திரிக்ைகக	ள்,	நாேள கள்
வந் ெகாண் ந்தேபா ,	அவர்க க் 	ேபாட் யாக	மாணவ	ேநசன்	என் ம்
ைகெய த் ப்	பிரதிைய	ஆரம்பித்தார்.	மாணவ	ேநசன்	என் ம்	ெபயைர
ேதர்ந்ெத த்ததில்	ஆச்சர்யமில்ைல.	தமிழர்	ேநசன்	எ ம்	மாதப்பத்திரிக்ைக
ெவளியாகிக்	ெகாண் ந்த .	ேநசன்	என் ம்	ெசால்,	தமிழ்நாட்ைடக்	கடந்
தமிழர்கள்	வா ம்	ெதற்காசிய	ப திகளி ம்	பிரபலமான 	தான்.	1924	 தல்
தமிழ்	ேநசன்	எ ம்	ெசய்தித்தாள்	மேலசியாவி ம்	பிரபலமாக	இ ந்த .



அந்த	ெசய்தித்	தாளில்	அரசியல்,	சினிமா,	விைளயாட் 	என	சகல ம்	உண் .	அ
ேபான்றெதா 	ெசய்தித்தாளாக	உ ெவ க்க	ேவண் ம	என்கிற	வி ப்பத்தில்
அப்ப ெயா 	ெபயைர	ேதர் 	ெசய்தி க்கலாம்.
	

		
	
மாணவ	ேநசன்,	தமிழ்நா 	மாணவர்	மன்றத்திற்காக	ஆரம்பிக்கப்பட்டா ம்,	அ
கைலஞரின்	ஒன்ேமன்	ேஷா.	ஒவ்ெவா 	வரிைய ம்	அவேர	ேதர்ந்ெத த்
எ தினார்.	அவேர	ேகலிச்	சித்திரங்கள்	வைரந்தார்.
	
ேசலத்திலி ந் 	அப்ேபா 	ெவளியாகிக்ெகாண் ந்த	ெபரியாரின்	 யர
பத்திரிக்ைகயில்	காஞ்சி ரத்திலி ந் 	அண்ணா ைர	ெதாடர்ந்
எ திக்ெகாண் ந்தார்.	 யர வில்	தா ம்	எ த,	க ணாநிதி	ஆைசப்பப்ட்டார்.
அதற்கான	 யற்சிகைள	எ த்தேபா ,	அண்ணா ைர	த த் ,	ப ப் தான்
க்கியம்	என் 	அறி ைர	ெசய்ததால்	பின்வாங்க	ேவண் யி ந்த .	 யர வில்

எ வ 	என் ம்	லட்சியத்ைத	நிைறேவற் வதற்காக	மாணவ	ேநசனில்	எ தி,
பயிற்சி	எ த க்ெகாண் க்கலாம்.
	
40	 பாய்	சம்பளம்	த கிேறன்,	ேசலத்திற் 	வந் 	தங்கி,	 யர 	பத்திரிக்ைக



சம்பந்தமான	ேவைலகைள	பார்த் க்ெகாள்	என் 	ெபரியார்	அைழத்த ம,
எைத ம்	ேயாசிக்காமல்	ேசலத்திற் 	கிளம்பியதற் 	காரணம்,	 யர 	என் ம்
பத்திரிக்ைகயின்	மீ 	அவ க 	இ ந்த	கவர்ச்சிதான்.	சம்பளம்	த வதாக
ெபரியார்	ெசால்வார்,	ஆனால்	தரேவ	மாட்டார்	என் 	எல்ேலா ம்	ெசான்னார்கள்.
அ தான்	நடந்த .	உண ,	தங் மிடம்	ெசல 	என்ெறல்லாம்	20	 பாைய
பி த் க்ெகாண் 	எஞ்சிய	20	 பாைய	மட் ம்	த வதாக	ெபரியார்
ஒப் க்ெகாண்டார்.	அந்த	20	 பாைய	ெப வதற் ம்	ஏகப்பட்ட	அைலச்சல்.
எ த் ப்	பணிேய	ேவண்டாம்	என் 	 	ெசய் மள க் 	ஏகப்பட்ட
அைலக்கழிப் கள்,	மன	வ ததங்கள்.
	
இைச	ேவளாளர்	 ம்பத்ைதச்	ேசர்ந்த	ஒ வர்,	எ த் ப்	பணிையத்
ேதர்ந்ெத த்தேத	ஆச்சர்யமான	விஷயம்.	க ணாநிதியின்	 ம்ப	பின்னணி,
அவைர	ஒ 	இைசக்கைலஞராகேவ	உ வாக்கியி க ம்.	அைத ம்	மீறி	எ வ
என் 	அவர்	 ெவ த்தேத	மிகப்ெபரிய	மாற்றத்திற்கான	ெதாடக்கம்.	ஏராளமான
நாதஸ்வர,	தவில்	வித்வான்கைள	உலகிற் 	தந்த 	தஞ்ைச	மண்.	க ணாநிதியின்

ம்ப ம,	இைசேயா 	பின்னிப்	பிைணந்த	 ம்பம்தான்.	நாதஸ்வர
சக்கரவர்த்தி	 .என்.	ராஜரத்தினம்	பிள்ைள,	இைச	ேவளாளர்க க் 	தனிெயா
ெகௗரவத்ைத	ெபற் த்	தந்தவர்.	இவ க் 	இைசயில்	ஏராளமான	 க்கள்
உண் .	தி வா ைற	மார்க்ேகண்ட	பிள்ைள,	கீர ர்	 த் ப்பிள்ைள	என
பட் யலில்	தி க் வைள	 த் ேவல ம்	உண் .	 த் ேவலர்,	க ணாநிதியின்
தந்ைதயார்!
	
க ணாநிதிக் ம்	ஏராளமான	 க்கள்	உண் .	 யர 	பத்திரிக்ைகயில்
அண்ணா ைர	எ திய	எ த் க்கள்	அவைர	கவர்ந்தன	என்றா ம்	அவர 	 தல்
ஆதர்ச	நாயகன்	அண்ணா ைர	அல்ல.	பட் க்ேகாட்ைட	அழகிரிசாமிதான்.
தஞ்ைச	வட்டாரத்தில்	நடத்தப்பட்ட	 யமரியாைதக்	 ட்டங்களில்	பட் க்ேகாட்ைட
அழகிரிதான்	 ன்னிைலப்ப ததப்பட்டார்.	எ ைக	ேமாைனகைள	கதம்பமாக	கட் ,
அ க் ெமாழியில்	உணர்ச்சிகரமாக	ேபசிய	அழகிரிசாமியின்	ேபச் ,
க ணாநிதிைய	கவர்ந்தத .	ெந ஞெசழியன்,	அன்பழகன்	என	தஞ்ைச
மாவட்டத்ைதச்	ேசர்ந்த	அைனத் 	திராவிட	இயக்க	தைலவர்கைள ம்	தன் ைடய
ேமைடப்ேபச்சால்	வசப்ப த்தியவர்	பட் க்ேகாட்ைட	அழகிரி.	அந்த	வைகயில்
க ணாநிதி	 தலில்	ேபச்சாளராகத்தான்	ஆகியி க்கேவண் ம்.		
	
ேபச்சாளராவதற் 	 தற்ப 	எ த்தாளராவ 	என்பைத	க ணாநிதி	 ரிந்
ைவத்தி ந்தார்.	அ க் ெமாழி	நைடக் 	அ ப்பைடயான	விஷயம்,	எ த் தான்.
எ தி	பழகிவிட்டால்,	அைத	ேமைடயில்	ேபச்சாக	நிகழ்த்திக்	காட் வ 	 லபம்.
சிலைரச்	சில	காலம்	ஏமாற்றலாம்;	பலைரப்	பல	காலம்	ஏமாற்ற	 யா 	-	இைத



எ தி	ைவத் விட் 	ேப வ 	 லபம்.	அ தான்	அன்ைறய	காலகட்டத்தின்
ேதைவயாக	இ ந்த .	எைத ம்	 தலில்	எ வ 	என் 	 ெவ த 	 ன்
நகர்ந்தார்	க ணாநிதி.	அ 	ேபச்சாக	இ நதா ம்,	நாடகமாக	இ நதா ம	சரி.
தலில்	உட்கார்ந் 	எ தி	ைவத் வி வ .		

	
க ணாநிதியின்	ஜீவாதார	ேதைவைய	நிைறேவற்றிய 	அவர 	எ த் தான்.

யர 	பத்திரிைக	 லமாக	வ மானம்	வராத	ேநரத்தில்,	ேவ 	வாய்ப் கைள
ேதட	ஆரம்பித்தார்.	ேசலத்ைத	ைமயமாகக்	ெகாண் 	ெசயல்பட்ட	பட
நி வனங்களின்	படங்க க் 	வசனம்	எ ம்	வாய்ப் 	வந்த .	ேகாைவ
சிங்காநல் ரில்	பத் 	 பாய்	வாடைகக் 	ஒ 	வீ 	பி த் ,	ஊரிலி ந்
மைனவிைய ம்	அைழத் 	வந் ,	சினிமா	வாழ்க்ைகைய	நம்பிக்ைகேயா
ஆரம்பித்தார்.	அபிமன் 	எ ம்	 ராணப்	படம்	என்றா ம்	 ைமயான
வசனங்கைள	எ ம்	வாய்ப் .	ஆனால்,	பட	ைடட் லில்	அவர்	ெபயர்
இடம்ெபறவில்ைல.
	
அ க் ெமாழி	ேபச் க் 	எ த் 	 க்கியம்	என்பைத	 ரிந் 	ெகாண்டைதப்ேபால,
திைரப்பட	வசனத்திற் 	திைரக்கைத	 க்கியம்	என்பைத ம்	 ரிந் ெகாண்டார்.
வசனம்	எ வைத	தற்காலிகமாக	ஒ க்கி	ைவத் விட் ,	திைரக்கைதயில்
கவனம்	ெச த்தினார்.	‘ேகா’ெவனக்	கத ம்	சந்திரமதி,	 த் த்	 வ ம்
யி ரியப்ப ம்	திெரௗபதி	என	அவர 	வார்த்ைத	ஜாலங்கேள	காட்சிகளாக

விரிந்தன.	திைரக்கைத	மற் ம்	வசனகர்த்தா	என் ம்	அைடயாளம்	அவ க்
ெபரி ம்	ைகெகா த்த .		
	
மாடர்ன்	திேயட்டர்ஸ்	 .ஆர்	 ந்தரேம	வி ம்பி,	 ன்வந் 	க ணாநிதியின்	மந்திரி
மாரி	நாடகத்ைத	திைரப்படமாக்க	 ன்வந்தார்.	தி வா ரில்	இ ந்த

க ணாநிதிைய	 ைறப்ப 	அைழத 	ேபசினார்.		திைரக்கைத	வசனம்
அைனத் ம்	க ணாநிதிேய	அைமத் க்ெகா த்தார்.	இயக்கிய 	எல்லிஸ்	ஆர்
டங்கன்.	ந கர்,	ந ைக,	இயக் ந க் 	இைணயாக	திைரக்கைத	வசனகர்த்தா
என் ம்	ெதாழில் ட்பப்	பணிைய	பல ம்	தி ம்பிப்	பார்க்க	ைவத்தார்.
வசனகர்த்தாவாக	ேதாற்ற	க ணாநிதி,	மீண் ம்	 யன் 	திைரக்கைத
வசனகர்த்தாவாக	ெஜயித் க்	காட் னார்.	வசன	நைடயில்	க ணாநிதி	ெகாண்
வந்த	மாற்றங்கேள,	இன் 	பன்ச்	டயலாக்	என் 	பிரபலமைடந்தி க்கின்றன.
	
“����	������	����”	“����	��������	�����”	
	
“�������������		����������	���������



��������������	��������”	
	
“�����	�����	�����������	�������	�������
����������”	
	
வளவளெவன் 	வார்த்ைதகளில்	வர்ணிக்காமல்,	ெசால்ல	வந்தைத,	 ராக
ெசால்லிய	விதத்தில்	வித்தியாசம்.	வார்த்ைத	ஜாலெமன்றா ம்	அதில்	ஒ
உட்ெபா ள்.	அ ேவ	காட்சிைய	நகர்த்திய .	தமிழ்	சினிமா	காட்சியைமப்பில்	ஒ
ெப ம்	மாற்றத்ைத,	தனிெயா 	ஆளாகக்	ெகாண் 	வந்தவர்	க ணாநிதி.
	
கைத,	வச 	க ணாநிதி	என் 	கிண்டல க்கப்பட்டார்.	க ணாநிதியின்	வசனம்,
அரசியல்	மட் ேம	ேபசிய 	என் ம்	 ரிதல்	பரவலாக	இ ககிற .	ஆனால்,
அரசியைலத்	தாண் ம்	எ தியி க்கிறார்.	க ணாநிதியின்	ஒேர	 த்தம்,	ஒ
காதல்	நாடகம்.	ஆனால்,	அதி ம்	அரசியல்	உண் .	 ராண ம்	உண் .	விபிஷீணன்
பாத்திரம்தான்	வில்லன்.	அரசியல்	வசனங்க ம்	உண் .	கண்ட ம்	காதல்	ஒழிக
என் ம்	தைலப்பில்	க ணாநிதி	எ திய 	காதல்	நாடகம்	அல்ல;	நைகச் ைவ
நாடகம்.	அதி ம்	அரசியல்	உண் .	சீதாைவ	திெரௗபதியாக்கி,	 ராணங்கைள
கிண்டல்	அ த்தி க்கிறார்.	ராமாயணத்ைத	கிண்டல த் ,	30	ஆண் களில்
ஏராள	நாடகங்கள்	ஆக்கியவர்	கைலஞர்	ஒ வராகத்தான்	இ ப்பார்.	1978ல்	 ட
பரதாயணம்	என்ற		ெபயரில்	ராமாயணத்ைத	ேகலி	ெசய் 	ஒ 	நாடகத்ைத
அரங்ேகற்றியி க்கிறார்.		
	
தமிழகத்தின்	வரலாற் 	நாயகர்கைள	பாமரர்க க் 	ெகாண் 	ேசர்த்தவர்
கைலஞர்	என் ம்	ரஜினியின்	க த் 	 க்கியமான .	தமிழ்	சினிமாவி ம்,
ஊடகத் ைறயி ம்	 ராணங்க ம்,	 ராண	நாயகர்க ேம	அன் ம்,	என் ம்
ன்னிைலப்ப ததப்பட்டார்கள்.	பா ம்	 லி	பண்டாரக	வன்னியன்	என்ெறல்லாம்

தைலப்பிட் ,	பாைளயக்காரர்களின்	வாழ்க்ைகைய	பதி 	ெசய்தவர்	க ணாநிதி.
அவர 	அரசிய க 	அ 	ேதைவயாக	இ ந்த 	என் 	ெசால்லப்பட்டா ம்,	ேவ
யா ம்	ெசய்யாத	 ழலில்	 க்கியமானதாகிற .	தன் ைடய	 ம்பத்திலி ந்
ெவளிவ ம்	 ங் மம்	இதழில்	ெதாடர்ந் 	எ தினார்.		
	
தின ம்	இப்ப 	ெமாழிையக்	ைகயாண்ட	தமிழ்ப்	பைடப்பாளி	தமிழக	அரசியலில்
ேவ 	யா ம்	இல்ைல	என்பார்	அேசாகமித்திரன்.	தின ம்	எ வ 	என்ப
சாமானியர்க க் 	சாத்தியப்படாத	விஷயம்.	அ ம்	ஒ 	ெப ம்	அரசியல்
இய்ககத்தின்	தைலவராக	50	ஆண் கள்	ெதாடர்ந் 	பணியாற்றியவர்.
தன் ைடய	தள்ளாத	வயதி ம்	தின ம்	தன் ைடய	தைலப்பிள்ைளயான



ரெசாலிக்காக	எ தினார்.	எ த்ைத ம்,	ேபச்ைச ம்	ஒ ங்ேக
அைமத் க்ெகாண்ட	ெவற்றிகரமான	அரசியல்வாதி	எவ மில்ைல.
	
க ணாநிதி	ஏன்	எ த்ைத	ேதர்ந்த த்தார்	என்ப தான்	எனக் ள்	நீண்டகாலமாக
இ ந்த	ேகள்வி.	இைச	ேவளாளர்கள்	 ம்பத்ேதா 	பழகிய	பின்னர்தான்
காரணம்	ெமல்ல	பி பட	ஆரம்பித்த .	தன் ைடய	 மபத்தின்	இைசப்
பின்னணி,	வாழ்க்ைகச்	 ழலிலி ந் 	 ற்றி ம்	விலகியி ந் ,	தன்ைன
வித்தியாசப்ப த்திக்ெகாள்ள	ேவண் ம்	என்கிற	 ைனப் தான்	அவைர
எ த்தாளராக்கியி க்கேவண் ம்.
	

யர 	பத்திரிைக	அ வலகப்	பணி,	கைத	வசனகர்த்தா	பணிகளின்	 லமாக
ேபா மான	வ மானம்	இல்லாவிட்டா ம்,	 ரெசாலி	பத்திரிக்ைகைய	ெதாடர்ந்
நடத்தியதற் 	தன் ைடய	எ த்தாளர்	அைடயாளம்	ெதாைலந் விடக் டா
என்கிற	எண்ணம்தான்	காரணமாக	இ ந்தி க்க	ேவண் ம.	ஐந் 	 ைற
தல்வராக	இ ந் ,	ஐம்ப 	ஆண் கள்	ஒ 	ெப ம்	இயக்கத்தின்	தைலவராக

இ ந்தா ம்,	க ணாநிதி	என் ம்	எ த்தாளர்	கைடசிவைர	உயிர்ப்ேபா
இ ந்தார்.	எத்தைனேயா	பட்டங்க ம்,	பதவிக ம்,	 க ம்	ேத 	வந்தா ம்,
கைடசிவைர	அவர்	எ த்தாளர்தான்.	கல்லைறயில்	அவேரா 	 ைதக்கப்பட்ட
ேபனா ம்,	 ரெசாலி ம்	அைதத்தான்	 ட் க்காட் கின்றன.
	
***
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பா ம் லி	பண்டாரக	வன்னியன்	என் 	நாவலின்	ெபயர்	இ ந்த ம்	நான்	 தலில்
இ 	வட	தமிழக	மாவட்டத்தின்	பிரதான,	மிக ம்	பிற்ப த்தப்பட்ட,	ஆதிக்க
சாதியின்	 ற்கால	வீரன்	ஒ வனின்	வரலாற்ைற	ஒட் 	எ தப்பட்ட	நாவல்	என்ேற
எண்ணி	இ ந்ேதன்.	அதற் க்	காரணம்	இல்லாமல்	இல்ைல.	கைலஞரின்	பிற
வரலாற் ப்	 தினங்களான	ெபான்னர்	-	சங்கர்	மற் ம்	ெதன்பாண் ச்	சங்கம்
ஆகியன	வட	ேமற் த்	தமிழகம்	மற் ம்	ெதன்	தமிழகத்தின்	பிற்ப த்தப்பட்ட
ஆதிக்க	சாதிகளின்	வீரர்கைள	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண் 	 ைனயப்பட்டைவ.
அதனால்	இயல்பாகேவ	அப்ப ெயா 	 ரிதல்	வந் 	விட்ட .	அதனாேலேய	இைத
வாசிக் ம்	ஆர்வம்	வராமல்	இ ந்த .	இப்ேபா ம்	என்	ேபாலேவ	எண்ணிக்
ெகாண் க் ம்	ஏராளம்	வாசகர்கள்	இங்ேக	இ ப்பார்கள்	என்பதில்	எனக்
ஐயமில்ைல.
	
ஆனால்	உண்ைமயில்	தமிழ்	ஈழ	மண்ைண	அ ப்பைடயாகக்	ெகாண்ட	நாவல்.
இலங்ைகயில்	வன்னி	என்ற	பிரேதசம்	உண் 	(இன்ைறய	மன்னார்,	 ல்ைலத்தீ ,
வ னியா,	கிளிெநாச்சி	மாவட்டங்கைள	உள்ளடக்கிய	வட	இலங்ைகப்	ப தி).
அவ்விடத்ைதச்	ேசர்ந்தவர்கைள	வன்னியன்	என் 	அைழக்கிறார்கள்.	அங்ேக
ல்ைலத்தீ 	என்ற	 நிலத்ைத	ஆண்டவன்	தான்	பண்டாரக	வன்னியன்.

அவன 	இயற்ெபயர்	 லேசகரம்	ைவர த் .	18ம்	 ற்றாண் ன்	இ தியில்
இங்ேக	கட்டெபாம்மன்	ெவள்ைளயைர	எதிர்த் க்	ெகாண்ட	அேத	காலகட்டத்தில்
அங்ேக	பண்டாரக	வன்னியன்	ெவள்ைளயைர	எதிர்க்கிறான்.	அந்தக்
காலகட்டத்ைத	ஒட் த்தான்	இந்த	அபாரமான	வரலாற் 	நவீனம்
கட்டைமக்கப்பட் க்கிற .
	
கைலஞர்	ெமாத்தம்	4	வரலாற் 	நாவல்கைள	எ தி	இ க்கிறார்:	ேராமா ரிப்
பாண் யன்,	ெதன்பாண் ச்	சிங்கம்,	ெபான்னர்	சங்கர்	மற் ம்	பா ம் லி	பண்டாரக
வன்னியன்.	எல்லாேம	பிரம்மாண்டமானைவ.	அைனத் ேம	எண்ப களின்
பிற்ப தியில்	எ தப்பட்டைவ.	பா ம் லி	பண்டாரக	வன்னியன்	 ல்	1991ல்



ெவளியாகி	இ க்கிற .	அ ேவ	அவர 	கைடசி	வரலாற் 	நாவல்	(கைடசி
நாவலாக ம்	இ க்கலாம்).
	
“விண்டா ம்	ெசால்ைலமிஞ் ம்	/	வீரத்தான்	தமிழீழத்தான்	/	 ண்டா ப்ேபாட்ட
ெவள்ைளத்	/	 ைரமார்கள்	தைல ம்	உண்ேட!”	என	 ம்	எ ச்சிக்	கவிஞர்	காசி
ஆனந்தன்	கவிைத டன்	நாவல்	ெதாடங் கிற !
	

க் 	ேபராசிரியர்	க.	அன்பழகன்	எ திய	அணிந் ைரயிலி ந்
ெதன்பாண் ச்	சிங்கம்	நாவ க் 	தஞ்ைசப்	பல்கைலக்கழகம்	வழங் ம்
இராசராசன்	வி 	வழங்கப்பட்ட	விழாவில்	 யர த்	தைலவர்	சங்கர்	தாயாள்
சர்மா	தான்	கைலஞைர	‘ த்தமிழ்	அறிஞர்’	என	 தலில்	அைழத்ததாக	ஒ
வாரஸ்ய	க்	 றிப் 	ெதன்ப கிற .	ஒ 	ேபராசிரியர்	ஒ 	பள்ளி	தாண்டா

மாணவனின்	பைடப்ைப,	அதன்	உள்ளடக்கத்ைத,
ெமாழிநயத்ைதச்சிலாகித்தி ப்ப 	சாதாரண	விஷயமில்ைல	(அேத	கட்சிக்காரர்
எனி ம்).
	
ஒ 	வரலாற் ப்	 ரட்ைட	உைடக் ம்	 யற்சியாக	ேவ	கைலஞர்	இந்த		நாவைல	எ தி
இ க்கிறார்.	ஒன் ரிபர்க்	என்ற	ஆங்கிலத்	தளபதி	பண்டாரக	வன்னியைனத்
ேதாற்க த்ததன்	நிைனவாக	கற்சிைலம 	என்ற	இடத்தில்	1803ல்	ஒ
நிைன க்கல்	அைமத்தான்.	ஆனால்	உண்ைமயில்	பண்டாரக	வன்னியன்	கைத
அேதா 	 ந்ததா,	மீண்ெட ந் 	ெவள்ைளயைர	எதிர்த்தானா	என்பைதத்	தான்
நாவல்	ேப கிற .
	
நாவல்	எ தப்பட்ட 	1990	வாக்கில்	என்பதால்	என்பதால்	தமிழ்	ஈழத்தில்	அப்ேபா
நடந் 	வந்த	ேபாைர	ஒட் ,	தன 	ஈழ	ஆதர 	நிைலப்பாட்ைட	அ த்த,	தமிழ்
ேதசியர்களின்,	தமிழீழ	ஆதரவாளர்களின்	மனச்	சாய்ைவப்	ெப ம்	அரசியல்
ன்ென ப்பாக ம்	கைலஞர்	இந்நாவைல	எ தி	இ க்கலாம்	எனப்ப கிற .

	
ல்ைலத்	தீ 	மன்னன்	பண்டாரக	வன்னியன்,	அவன 	காதலி	 விநாச்சி,

அவன 	அன் த்தங்ைககள்	நல்லநாச்சி	-	ஊமச்சிநாச்சி,	கண் 	மன்னன்
கண் சாமி	என்ற	விக்ரம	ராஜ	சிங்கன்,	கரிசக்கட் 	 ைல	ஆண்ட	மற்ெறா

நில	மன்னன்	காக்ைக	வன்னியன்,	ஆங்கிலத்	தளபதிகள்	ஒன் ரிபர்க்	மற் ம்
எட்வர்ட்ேமட்ஜ்	ஆகிய	நிஜ	வரலாற் ப்	பாத்திரங்களின்	அ ப்பைடயில்	கைத
நகர்கிற .	இவர்கள்	ேபாக,	கட்டெபாம்மனிடம்	தளபதியாக	இ ந்த,	தலித்
ச கத்ைதச்	ேசர்ந்த		 ந்தரலிங்க	 ம்பனா ம்	வ கிறார்.
	
ஆனால்	 ைனவின்	 வாரஸ்யத்திற்காகப்	பல	கற்பைனப்	பாத்திரங்கைள ம்	எ தி



இ க்கிறார்.	கண் 	மன்னனின்	மந்திரியாக	இ ந் 	மாமனார்	ஆ ம்
பிளிமதளாைவ,	அவர 	மகள்	பியசீலி,	அவள 	ேதாழி	மர்த்தினி	(இவர்கள்
வ ம்	சிங்கள	இனத்தவர்),	பண்டாரகனின்	தளபதி	தணிைகமைல	ஆகிேயார்

அப்ப 	வ கின்றனர்.	இதில்	பியசீலி	பாத்திரத்ைத	ெபான்னியின்	ெசல்வன்	நந்தினி
பாத்திரம்	ேபால்	பார்க்கலாம்.
	

		
	
கைலஞ க் 	 ன்	ெவ ஜன	வரலாற் 	நாவல்கள்	எ திேயாரில்
க்கியமானவர்களாக		கல்கி	மற் ம்	சாண் ல்யைனக்	 றிப்பிடலாம்.

அவர்களிலி ந் 	கைலஞர்	ேவ ப வ 	இ 	விஷயங்களில்:	ஒன் 	கைலஞர்
அசலான	வரலாற் 	ஆ ைமகளின்,	சம்பவங்களின்	அ ெயாற்றிேய
நாவைலக்கட்டைமக்கிறார்.	அதனால்	அவர 	நாவல்கள்	தைரயில்	நிற்கின்றன.
அசாத்தியமான	பா பலித்தனங்கள்	அவர்	நாவல்களில்	இ ப்பதில்ைல.
கைலஞரின்	வரலாற் ப்	 தினங்கைள	சீரியஸ்	இலக்கியம்	என்ற	வைர ைறக் ள்
ெகாணர	 யாவிட்டா ம்	ெவ ஜன	இலக்கியம்	என் 	அலட்சியத் டன்
கடக்க ம்	 யவில்ைல.	இன்ெனான் 	கைலஞர்	இயல்பிேலேய	அ பவம்	மிக்க
திைரக்கைதயாளர்	என்பதால்	இந்நாவேல	ஒ 	திைரக்கைதயாகத்தான்



வாசக க் 	விரிகிற .	ெப ம்பா ம்	காட்சிகளின்	ெதா ப்பாகேவ
அத்தியாயங்கள்	அைமகின்றன	.	அ 	நாவ க் 	 ன் தாரணமற்ற		 வித	
வாசிப்பின்பப்	பரிமாணத்ைத	நல் கிற .
	
எ திய 	அதற் ச்	 மார்	20	ஆண் கள்	 ன்	என்றா ம்	இந்நாவல்	இலங்ைக
இ தி	 த்தத்ைத	நிைன ட் ய .	காக்ைக	வன்னியன்	க ணாைவ ம்	பண்டாக
வன்னியன்	பிரபாகரைன ம்	ேபால்	நாவலில்	அைமந்த		பாத்திரங்கள்	(அவர்களின்
ெபயர்களிலைமந்த	ேமாைனைய ம்	கவனி ங்கள்!)
	
இதில்	வ ம்	பியசீலியின்	பாத்திரம்	ேபால்	தமிழ்	இலக்கியங்களில்	இதற் 	 ன்ேபா
பின்ேபா	எ தப்	பட் க்கின்றனவா	என	ேயாசிக்கிேறன்.	அவள்
காமப்பித்ேதறியவள்.	தான்	நிைனத்த	காரியங்கைளச்	சாதிக்கத்	தன்
இளைமைய ம்	ெச ைமைய ம்	பயன்ப த்திய	 ைன ப்	ெபண் ர்	உண் .
ஆனால்	இவேளா	அைதத்	தாண் 	கலவிைய	அதன்	இன்பத்தின்	ெபா ட் ம்	பல
ஆண்களிடத்தில்	நா கிறாள்.
	
அவள 	தந்ைத	பிளிமதளாைவ	தன்	அரசியல்	லாபங்க க்காகத்	தன்	ெசாந்த	ப்
த்திரியின்	உடைலேய	 லதனமாக் ம்	ெகட் க்காரர்.	அவள 	ேதாழியாக	வ ம்
மர்த்தினி ம்	தன்	உடைலப்	பகைடக்காயாகப்	பயன்ப த் ம்	ைககாரி.	இன்ேற
இம்மாதிரி	பாத்திரங்கள்	ஆச்சரியம்	அளிக் ம்	ேபா 	30	ஆண் கள்	 ன்
இப்ப யான	பாத்திரங்கைள	உ வாக்கி	உலா	விட் க் ம்	திராணிைய	வியக்க
ேவண் 	இ க்கிற !	(இந்த		எதிர்மைறப்	பாத்திரங்கள்	அைனவ ேம
சிங்களவர்கள்	என்ப 	மட் ம்	உ த்தலாய்	இ க்கிற .)
	
நிலப்பரப்ைப,	 யி ப்ைபத்	 ல்லியமாகக்	கண்	 ன்	நி த் கிறார்	கைலஞர்.
உதாரணமாய்	 ல்ைலத்	தீைவத்	தீட் ம்	அவர்	ெமாழி:	“�����	�������
�������������	�������	����������	���������
������	���������	����	���������	�������
���������	����	���������	����	��������	������
������	����������.	������	�������,
���������������	���	����������
�������������	����������������.	���������
������������	���	�������	����������������	�.
���	�������������	�����������	�������.	�����
�����	���������	�������������	���������
�����������������.	�����	�������	�����
�������	�������	����	����������	��������



������	����,	������������	����	������
���������	������	����������
������������������������.	�����������
��������	�������	����,	�����	����,	����������
����,	������	����,	�������	��������,	��,	���
������		���������	����������	��������������.
����������	������	������	���������	��������
���������	��������	���������	�������.
�����������	�����������	����������
����������	��������	�������������.”	
	
பண்டாரகனின்	 த் 	மாளிைகைய	அவர்	வர்ணிக் ம்	வித ம்	அழ .
கைலஞ க் ள்	எப்ேபா ம்	ஒ 	கட் டக்	கைலஞர்	ஒளிந்தி ப்பைத	இ
காட் கிற .	வள் வர்	ேகாட்டம்,	 மரி ைன	வள் வர்	சிைல,	ெசம்ெமாழிப்
ங்கா,	 திய	தைலைமச்	ெசயலகம்,	அண்ணா	 ற்றாண் 	 லகம்	என	அவர்
ைளயில்	உதித்த	கட் டங்கள்	ஏராளம்	என்பைத ம்	இங்ேக	இைணத் ப்

பார்க்கலாம்.	“������	������������	�����������
������������	�����	���������	�������������
��������	�����	����	�������	������
�������������	����������	�������	������
����������	���������	���	����	������	�������!
�����	��������	��������	�������������
���������������	�������	����������!	�������
��������������	���	���������	������!
��������������	��������	����	���������
�������	��������	������	������!	����	��������
�����������	������	��������������!
���������������	����������	����	����������
���	�������!	������	������������	���������
��������	����	���	�������!	��������
�����������������	������	���������	�����
��������	����!	�����	��������	���
�������������	���	���������	���	�����������
���	����	�����������	���	����������	�����!
���������������	������������,	����������
����������������������.”	



	
கைலஞர்	தன்	வரலாற் ப்	 தினங்கைளத்	தைரயில்	கால்	பதித் 	எ தியதாகக்
றிப்பிட் ந்ேதன்.	அவர்	பாத்திரங்கைள	வ வைமத்த	விதத்திலி ந்ேத	அைத

உணரலாம்.	உதாரணமாய்	பண்டாரக	வன்னிய	ன்	தன்	வீரர்களிடம்	ெதாைலந்
ேபான	ஒ 	மடைலத்	ேதடச்	ெசால்லி	உத்தரவி கிறான்.	அவன்	அந்நில	அரசன்.
அவர்கள்	அவனிடம்	மண் யிட் 	ஊழியம்	ெசய்பவர்கள்.	ெபா வாக,	மற்ற
சரித்திர	நாவலாசிரியர்களின்	எ த்தில்	இவ்விடம்	“யாரங்ேக?”	என் 	ெதாடங்கி
கம்பீரக்	கட்டைளயாக	அைம ம்.	ஆனால்	பண்டாரகன்	அப்ப ச்	ெசால்வதில்ைல:
"������	����	������	���������	����������
��������	�����������!	�����	����
��������������	�����������������	��������
�����������	����	�����	���������.	�������
������������	�������	�������	�����������
����������.	�����������,	����������	���������
��������	�������	����������	������.	���������
�����������	������	���������������	�������
���������!"	
	

களின்	ெபா ட் 	வா ம்	பண்டாரகனின்	ந	ற் ணத்ைத	வலி த்த ம்
கைலஞர்	இந்த	உத்திையப்	பயன்ப த்தி	இ க்கலாம்.	“தன் டனான		சண்ைடயில்
வீழ்ந் 	விட்ட		ெவள்ைள	வீரனின்	சவத்ைத	எ த் 	 ைறப்ப 	அடக்கம்
ெசய் மா 	தன 	வீரர்களிடம்	பணிப்பவனாக”	பண்டாரக	வன்னிய	ன்
இ க்கிறான்
	
ஆங்கிேலயைன	விரட் ய த்த	பிறேக	தன்	காதலி	 விநாச்சிையக்
ைகப்பி ப்ேபன்	எனப்	பி வாதமாய்	இ க்கிறான்	பண்டாரகன்.	 க க் ம்	அ
ெதரி ம்.	அதில்	அவர்க க் 	ஏ ம்	சந்ேதகம்	எழக் டா 	என்பதில்	கவனமாய்
இ க்கிறான்.	தைலவனின்	தனி	வாழ்க்ைக	ஒ க்கம்	அவன்	தைலைமப்	பண் டன்
ெதாடர் ைடயதல்ல	என்றா ம்	இன்ைறய	சிசி வி	 கத்தில்	அெமரிக்கா	(பில்
க்ளிண்டன்	-	ேமானிகா	ெலவின்ஸ்கி)	 தலிய	 ன்ேனறிய	 ற்ேபாக்கான	
நா களில்	 ட	மக்கள்	அைத	எதிர்பார்க்கிறார்கள்	எ ம்	ேபா 	இைதத்	தமிழ்ப்
பண்பாட் ன்	அங்கமாக	 ன்ைவக்கிறார்	கைலஞர்.	(களவிய ம்	சங்க
இலக்கியந்ெதாட் 	ந	ம்	தமிழர்	கலாசாரேம	என்ப 	தனிக்கைத)	“����
������������	�����������	��������������
����������.	���������	�������	������	����
������	������������	��������	�����	����	�����
����	����	����������	��������	�������.



�������	��������������	�����	�������	�����
����	�������	�����������!	������	������
�����������	��������������������	����
����������	�����	���������	�������	�������
����	��������������	�������������!
�����������	��������	��������������
��������	�����������	������������
������������	��������������	������	���
����������	����������������	�����	����	��
�������	������������!”	
	
ெபண்கைளப்	பற்றிய	கைலஞரின்	ெசாற்கள்	இந்நாவலில்	இ 	 வங்களிலி ந்
ெவளிப்ப கிற .	ஒ 	பக்கம்	பியசீலி,	மர்த்தினி	எனக்	காமப்பிசா களாக ம்
உடைலத்	 ண் லாகப்	பயன்ப த் பவர்களாக ம்	சித்தரிக்கிறார்.	ம பக்கம்

விநாச்சி,	நல்லநாச்சி,	ஊமச்சிநாச்சி	என	மிக	அ த்தமாகப்	ெபண்சக்திைய
ன்ைவத் ப்	ெபண்ணியம்	ேப கிறார்.	 விநாச்சியின்	ெசால்லாக	வ ம்	இந்த

இடம்	ஓர்	உதாரணம்:	“���������	������	���	����������
�������������	���������	�����	�������	����?
���	�����	�������	���������	�������
������������	���������	��������	��������?
����	������	����������	������	�����	��	�������
��������	�������	��������	����������
�����������������!”	
	
இன்ேனாரிடத்தில்	மைனவி	கல்லானா ம்	கணவன்,	 ல்லானா ம்	 ஷெனன
கண் த்தனமாக	அ ைமயாக	இ க்க	ேவண் யள்	அல்ல	என்பைத
நல்லநாச்சியின்	ெசாற்களில்	ெவளிப்ப த் கிறார்.	“�����������
�������	����������	�����������
���������������	�������	���������	�������
�������?”	எனக்	ேகட் ம்	காக்ைக	வன்னியனிடம்	“�����������
�������	����������	�������������	�������
�������������.	�����	�������	����	����������
���������	���	�������������	���������
����������	���������	������	�����������
�������������	�����!”	என்கிறாள்	நல்லநாச்சி.	
	



தன்	அைடயாளமான	ப த்தறி க்	ெகாள்ைககைள ம்	ஆங்காங்ேக	 வ
மறக்கவில்ைல.	“����	���������	�������	������
���������	�������	����	����	��������������
�������	�����������	���������	���������
������	������	������	������	����	���������
����	���������	�����	������	�������	��������
�������	��������	�������!	����	��������
��������	���������	������������	���	��������
��������	���������	�������	������
������������	�����	�������	����
�����������!”	
	
ன்னைகைய	ெநளிய	வி தல்	என்ற	பிரேயாகம்	இன் 	பரவலாய்	இ ப்ப .
கைலஞர்	அைத	அப்ேபாேத	பயன்ப த்தியி க்கிறார்.	(உதா:	“����
�������	������	���������	���������	�����
��������.”)	
	
உவைமகளின்	அரசன்	கைலஞர்.	இந்த	நாவலி ம்	ஆங்காங்ேக	அந்த		 த்திைர
ெதரிகிற .	பாந்தமான		பார்டர்	ைவத்த	பட் ப்	 டைவ	ேபால்	ெசால்ல	வந்த
விஷயத் க் ப்	ெபா த்தமாக ம்	அழகாக ம்	அந்த	உவைமகள்	உட்கார்ந்
ெகாள்கின்றன.	(பா ங்கள்,	அவைரப்	ப த் 	எனக் ேம	ஏேதா	ஒட் க்
ெகாண்ட !)
	
“���������	����������	�������	��������������
�����	���������	��������������	���	��������
�����������������.”
	
“���������	�������	�����,	������	�������
����������	������������	����	��������	����
�����	����	��������,	��������	�������	������
�����,	����	�������	��������	��������������.”
	
“���	��������	������	������	������������
������	����������	�����	������������
���������	�����	������	���������	�����������
��������	��������	�����	��������?”



	
“�����	����	����!	�����	�����������
������������.”
	
“������	�������	������������	����	���������
����	������	�����	���	��������������
����������!”
“�����	��������,	��������������	������
���������	��������	�������	����	���������	���
�����	����������	������	���	���������
�������.”
	
“����������	������������	������������
��������	���������	�������	������������
�����������	���	����	��������������
�����������	���	������	�����������������
��������	��������	��������	���������������.
��������	���	���������������	������	�������
����!	�������	�����������	�����!”
	
அ க் ெமாழி	வசனங்கைள ம்	பல	இடங்களில்	காண	 கிற :
	
“���������������	��	��	����	�������,	�������
�����������,	���������	���������	������
������	����	��������	�����	������	������
��������?	����������������	����������
�������������	���������	������������?	����
����������	��������	������	������	����
�������	������������	�������?	���������?”
	
“��������	�������������
��������������������	�����	����	���������
������������	������	��������!”
	
“�����	�����	���������	��������	�����	����
������������.”
	



ராக்ஃேபார்ட்	பப்ளிேகஷன்ஸ்	என்ற	நி வனம்	அழகான	 ைறயில்	 ைலப்
பதிப்பித்தி க்கிற .	1991ல்	அவர்கள்	ெவளியிட்ட	 ல்	தான்	இன்ன ம்	அச்சில்
இ க்கிற .	ஓவியர்	ெஜயராஜ்	ெதாட க் 	வைரந்த	வண்ண	ஓவியங்கள்	சில ம்
இதில்	இடம்	ெபற் ள்ளனன.	இதன்	பின்னட்ைடயில்	ஒ 	வசீகர	கைலஞர்
ைகப்படம்.	(அைத	எ த்தவர்	ராஜீவ்	ெகாைல	வழக்கில்	சாட்சியமான	 பா
ந்தரம்!)

	
2009ல்	 ரெசாலியில்	மீண் ம்	இந்நாவல்	ெதாடராக	ெவளியான .	இ தியில்
இப்ப 	எ தி	இ ந்தார்:	“��������	��������	������
�������	�����	�������	����	�������������
����!	�������	��������	��������;	������	����
����;	���������	������	�������	��������
������������	��������	-	����	���������	������
��������	���������.	����	���	������	������!”	
	
இந்நாவலின்	 லம்	த	மிழ்	வரலாற் 	நாயகனின்	வாழ்வின்	வழிேய	நமக்
வழிகாட் கிறார்	கைலஞர்.
	
***

	



���������	����������	���
�����������:	���������	����

�����	�����������
	
ெமாழிேயா,	ெமாழிகள்	 றித்த	ெப ம்	ஆச்சரியங்கேளா,	அதிதீவிர	பற்ேறா,
அதீதெமன்ன		சாதாரணப்	பற் 	 ட	எப்ேபா ேம	எனக் 	இ ந்ததில்ைல.
ெமாழிகள்	 றித் 	விதந்ேதா வ 	 ட	ஒ வித	ேமட் ைமத்	தனம்	என் ம்,
அதற்ெகா 	ெசா சான	வாழ் 	ேதைவ	என் ேம	க தி	இ க்கிேறன்.	அதற்
எதன்	மீ ம்	அபிமானம்	ெகாள்ளாேத	என்ற	ெபரியாரின்	தத் வ	த்ைத ம்,
"ஒ க்கப்பட்ட	ஒ வைன	ஆங்கிலேம	ேமேலற் ம்"	என்ற	அண்ணலின்	 ற்ைற ம்
நான்	ேமேலாட்டமாகப்	 ரிந் 	ெகாண்ட 	 ட	இதற் க்	காரணமாக	இ க்கலாம்.
ஆனால்,	இைதச்	ெசால்வதற்ேக	எனக் 	என்	தாய்ெமாழிதான்	காரணமாக
இ க்கிற 	என்பேத	ஆழ்மனதில்	மறந் 	ேபாயி க்கிற .	நமக் 	வாரி	வழங் ம்
எவற்ைற ம்,	மிக	எளிதாக	எ த் க்ெகாள்வ 	நான்	உள்ளிட்ட	மனித லத்தின்
ஆதி ணம்	என் 	ேதான் கிற .
	
ஏெனன்றால்	நான்	ெமாழியில்	 ழங் பவள்.	நவீன	இலக்கியத்தில்	கைதகளின்
வாயிலாக	கவிைதகளின்	வாயிலாக	உலா	வ பவள்.	இப்ேபா ம்	 ட	ஒ 	நல்ல
வார்த்ைதேயா	அல்ல 	ஒ 	நல்ல	வரிேயா	எ தி	 க் ம்ேபா ,	அதன்
ெபா ைளக்	கடந் 	அந்த	வார்த்ைதகள்	என்ைன	களிப் றச்	ெசய்கின்றன.	இதன்
ெபா ள்	என்ன?	நாம்	ெமாழி டன்	ஆழமாக	பிைணக்கப்பட் க்கிேறாம்
என்ப தாேன!
	
தல்	தைல ைற	அரசாங்க	அதிகாரியான	அப்பா,	கைலஞரின்	வி வாசி.	அவரின்

வளர்ப்பான	என்னிடம்	எப்ப 	கைலஞர்	பற்றிய	ெப மிதங்கள்	இல்லாமல்	ேபா ம்!
அதனால்	கைலஞர்	பற்றி	கட் ைர	ேகட்ட	ேபா 	உடேன	சம்மதித்ேதன்.	ஆனால்
அரசியல்	ரீதியாக	சாதிய	ஒ க் ைறகள்	 றித் ,	பாலியல்
சமத் வமின்ைமகள்	 றித் ,	நவீன	வாழ் 	இன்ைறய	இைளய	தைல ைறகள்
மீ 	ெகாள் ம்	ஆதிக்கம்	 றித் ,	ெபண்	உள்ளிட்ட	ஒ க்கப்ப ம்	தரப் கள்
அதன்	அரசியல்	 ரிதல்கைளக்	ைகவிட் 	ஒ க் ம்	தரப்பாக	மாற	 ய ம்	ச க
அ த்தம்	 றித்ெதல்லாம்	சிறி ம்	ெபரி மாக	எ திக்ெகாண் க் ம்	எனக்
கைலஞரின்	தமிழ்ப்பற் 	பற்றி	எ த	ேவண் ய	த ணம்	உ வான 	அதிர்ச்சி
தான்.	ெபா ப்பின்	 ைம	 றித்த	அச்சம .	அைமப் ரீதியாக	ெபரியார்



கட்டைமத்தைவகைள,	அரசியல்ரீதியாக	உ தியாக்கம்	ச கநீதிக்	காப்பாளராக
கைலஞர்	பற்றி	எத்தைன	பக்கங்கள்	ேவண் மானா ம்	எ தலாம்.	அப்ப யி க்க,
எனக் த்	ெதாடர்பற்ற		அவர 	ெமாழியா ைம	பற்றி	எப்ப 	எ வெதன	ச்
சங்கடத்தில்	தயங்கிேனன்.
	
அப்ப தான்	'ெசம்ெமாழி	வரலாற்றில்	சில	ெசப்ேப கள்'	 ைலப்	ப க்க	ேநர்ந்த .
ேகாைவயில்	நைடெபற்ற	ெசம்ெமாழி	மாநாட்ைட	ஒட் ,	உலகின்	 த்த	ெமாழிகளில்
ஒன்றான	தமிழ்,	ெசம்ெமாழி	அந்தஸ்ைத	ெப வதற்காக,	கடந்த	 றாண் களாக
ைவக்கப்பட்ட	ேகாரிக்ைககள்,	நடத்தப்பட்ட	ேபாராட்டங்கள்	பற்றி,
உடன்பிறப் க க் 	கைலஞர்	எ திய	க தங்களின்	ெதா ப் தான்	இ .
	
தல்	க தத்ைத	இப்ப 	ஆரம்பிக்கிறார்	(அப்ேபா 	கைலஞர்	சி ஓய்வில்

இ ந்த 	ெதரியவ கிற ):	"உலகத்தமிழ்ெமாழி	மாநாட் ற் ,	க தங்கைளக்
ெகாண் 	ஒ 	ேதாரணவாயில்	அைமகின்ற	ஆர்வத்ேதா 	தான்	இந்த	ஓய்ைவ
பயன்ப த்திக்ெகாள்கிேறன்.	ேதாரண	வாயில்	அைமக்க	நான்	ெகாட் ைவக் ம்
கற்களின்	 வியல்	இ ".	ேதாரண	வாயி க் ப்	 க்கைள	எ க்காமல்,	கற்கைளக்
ெகாட் 	ைவக்கிற	ஒ 	வலிய	மன 	ெகாண் க்கிறார்	இல்ைலயா	அவர்!
வா வி ம்	 க்கைளக்	காட் ம்,	காலங்கைள	கடந் 	எ ந் 	நிற்கப்ேபாகிற
வரலாற் த்	ேதாரணங்கைளேய	தமி க்காகக்	கட்ட	வி ம் கிறார்.
	
இந்தக்	க தத்திலேய	ஓரிடத்தில்	அவர்	தமிைழ	வர்ணிக்கிறார்:	"��������
�����������	���������,	��������	������������
����������,	�����	�����������	��������������,
��������������	����������	��������
����������������	���������".	 ற்றாண் க்	காதல்
ெகாண்டவர்கள் ட	இப்ப க்	க தம்	எ தியி க்க	வாய்ப்பில்ைல.	என்னெவா
காத ம்,	 த் ணர் ம்	இந்த	வர்ணிப்பில்!	
	
தமிழ்ப்பற் 	என்பேத	பிறெமாழிஎதிர்ப் 	என்பதாகப்பல	சமயங்களில்
ரிந் ெகாள்ளப்ப கிற .	ெமாழியில்	என்ன	இ க்கிற ?	என்பதாகப்	பல
சமயங்களில்,	ேகள்விகள்	எ கின்றன.	ஏன்,	நாேன	அப்ப ெயா 	நிைலப்பாட் ல்
இ ந்தவ	ள்	தாேன.	ெமாழி	என்ப 	 யம்;	ெமாழி	என்ப 	ஆ தம்;	ஒேர	அைமப்பாய்
திரள்வதற்கான	ைமதானம்	ெமாழிேய	என்பைத	இந் ல்	வழி	உண ம்	தன்ைமக்
வந்தி க்கிேறன்.	
	



		
	
பார்ப்பனீயத்ைத	எதிர்த் ,	 யமரியாைதக்ெகாள்ைக டன்	பீ நைட	ேபா வைத
தன் ைடய	 க்கியக்	ெகாள்ைகயாக	ைவத்தி ந்த	கைலஞர்,	தமிழ்	என்
வ மிடத்தில்,	அைத	 ன்ைவக்கா ,	யாவரிட ம்	ெவளிக்காட் ய	வாஞ்ைச
என்ப ,	பண்ைடத்	தமிழறிஞர்	பரிதிமாற்கைலஞர்	பற்றி	அவர்	எ கிற	க தம்

வதி ம்	விரவிக்கிடக்கிற .	ஆரிய லத்தில்	பிறந்தா ம்	தமிழராய்
தமி க்காய்	வாழ்ந் 	ம ந்த	பரிதிமாற்	கைலஞேர	தமிைழ	உயர்ெமாழி	என் ம்,
ெசம்ெமாழி	என் ம்	அ தியிட் 	இ தியிட் ப்	ெப ைம டன்	நிைலநாட் யைத
அவரின்	ஆராய்ச்சி	 றிப் கைள	 ட் க்காட் 	 றிப்பி வ டன்,	"தமி க் ச்
ெசம்ெமாழித்த தி	ேகாரி	 ரல்ெகா த்த	 தல்	தமிழன்”	என் 	தான்	அவைரப்
ெப ைமப்	ப த்தியைத ம்	நிைன ர்கிறார்.	பல	 ற்றாண் களாகத்
தமிழகத்தில்	வா ம்,	தன்	ெசாந்தெமாழி	 ட	மறந் ,	உணர்வால்,	உயிரால்
தமிழராகேவ	மாறி	இ க் ம்,	பிற	மாநிலத்தவர்கைள	'வந்ேதறி'	என்றைழக் ம்
தமிழ்த்ேதசிய	ெவறி ழ்ந்த	இக்காலத்தில்,	தன்	வாழ்நாள்	 வ ம்	எதிர்த்த
ஆரியேர	ஆனா ம்,	தமி க்காகப்	ேபாரா ,	தமிழர்க்காக	வாழ்ந்த	பரிதிமாற்
கைலஞைர	“ தல்	தமிழன்”	என் 	கைலஞர்	விளிப்ப ,	தமிழின்பால்	அவர்
ெகாண்ட	பற்ேறயின்றி	ேவெறன்னவாக	இ ந் விட	 ம்!
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மர பரனின்	இக்கவிைத	வரிகைள	கைலஞரின்	தமிழ்	மீதான	தீராக்காதலின்

வழி	 ரிந் ெகாள்கிேறன்.	
	
தமிழ்	ெசம்ெமாழிதான்	என் 	 தலில்	ெசான்ன	அறிஞர்	ராபர்ட்	கால் ெவல்க் ,
அன்பின்	நன்றிக்கடனாக	ெமரீனா	கடற்கைரயில்	அறிஞர்	அண்ணா	சிைல
அைமத்தைதக்	 றிப்பி கிறார்.	அேத	ேபால	பரிதிமாற்	கைலஞர்
ல்களைனத்ைத ம்	அர ைடைமயாக்கி,	 .	15	லட்சம்	அளித்த ,	கரந்ைத

தமிழ்ச்சங்கத்தின்	வாழ்நாள்	தைலவராக	இ ந்த	"தமிைழச்	ெசம்ெமாழியாக
அறிவிக்க		ேவண் ம்"	என் 	1917-ம்	ஆண் 	 தேல	 ரல்	ெகா த்த	தமிழேவள்
உமா	மேகஷ்வரன்	பிள்ைள	அவர்க க் 	நிைன த்தபால்	தைல	ெவளியிட்ட ,
1974-ல்	ேதவேநயப்	பாவாணர்	அவர்கைள,	ெசந்தமிழ்ச்	ெசாற்ப்பிறப்பியல்
அக தலித்	திட்ட	இயக்ககத்தின்	இயக் னராக	நியமித்த ,	அவர
பைடப் கைள	அர ைடைமயாக்கி	20	லட்சம்	 பாய்	அளித்த 	என்
தமிழறிஞர்க க் 	கழக	ஆட்சியில்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	மரியாைதகள்	 றித்
“ெசம்ெமாழி	வரலாற்றில்	சில	ெசப்ேப கள்”	 லில்	கைலஞர்	அ க்கிக்ெகாண்ேட
ேபாகிறார்.
	
ஓரளவிற் 	அரசியல்	 ரிதல்	வந்த	காலங்களில்,	என்னதான்	தி க	 ம்பமாக
இ ந்தா ம்,	கைலஞர்	மீ 	அன் டன்	இ ந்தா ம்,	தமிழறிஞர்களின்

ம்பங்க க் 	தி க	அர 	சார்பில்	அளிக்கப்ப ம்	வி கைளேயா,	பண
ப்ைபேயா,	அவர்களின்	 த்தகங்கைள	அர டைமயாக் வைதேயா	ெவ ம்

ெவற் 	விளம்பரமாக	க திேய	கடந்தி க்கிேறன்.	இதன்	 லம்,	தன்ைன	ஒ
பேராபகாரியாக	காட் க்ெகாள்ளேவ	கைலஞர்	 யற்சி	ெசய்கிறார்	என்ேற
ஒவ்வாைம ற் 	இ க்கிேறன்.	ஆனால்,	இந் ைல	வாசிக் ம்ேபா தான்,
ெமாழியின்	மீ ள்ள	காதலால்,	பற்றால்,	அன்பால்,	மரியாைதயால்,	வி வாத்தால்
தன்	வாழ்நாைளேய	அர்ப்பணித்த	தமிழ்	அறிஞர்க க் ,	அவர்கைளக்
க ரவப்ப த் வைத	விட ம்,	ஒ 	 யமரியாைத	அர 	ேவ 	என்னதான்
ெசய் விட	 ம்	என்கிற	க த்தின்	அ ப்பைடயிேலேய	கைலஞர்
இைதெயல்லாம்	ெசய்தி க்கிறார்	என் 	 ரிந் ெகாள்ள	 கிற .
	
அப்ேபாைதய	என 	 ரிதலின்ைம	 றித் 	இப்ேபா 	நாணம்	ேமலி கிற .
தவறில்ைல.	நம்	கைலஞர்	தாேன!	ெவ க்க ம்,	 ரண்பட ம்,	ஒன் பட ம்
அவைரக்காட் ம்	சிறந்தெதா 	ஆ ைம	நமக் 	ேவ 	யா ண் 	இங் 	என்
என்ைன	நாேன	சமாதானப்ப த்திக்ெகாள்கிேறன்.
	



1850-களில்	அறிஞர்	ராபர்ட்	கால் ெவல்	ெதாடங்கி,	பரிதிமாற்கைலஞர்,	தமிழ்ேவள்
உமா	மேகஷ்வரன்	பிள்ைள,	1950-ல்	ெடல்லியில்	நைடெபற்ற	சாஹித்ய	அகாடமி
ெதாடக்க	விழாவில்	தமிழ்	ெசம்ெமாழிெயன	ேபசிய,	இந்தியாவின்	 தல்	கல்வி
அைமச்சர்	ெமௗலானா	அ ல்கலாம்	ஆசாத்,	1966ல்	உலகின்	உயர்தனிச்	ெசம்ெமாழி
என் 	 ண்ணிய	ஆராய்ச்சிக க் ப்	பின்,	ஆங்கிலத்தில்	 ல்	எ தி	ெவளியிட்ட
ேதவேநயப்	பாவாணர்	என் 	நீண் 	ெந ந் யர்ந்த,	தமிழின்	ெசம்ெமாழிப்	பயணம்
அதி க	ஆட்சியின்	ேபாெதல்லாம்	தளர்வைடவைத ம்,	ஏன்	நின்ேற	ேபானைத ம்
வ த்தத் டன்	பதி 	ெசய்தி க்கிறார்	கைலஞர்.
	
கைலமாமணி	மணைவ	 ஸ்தபா	அவர்களின்	 ைல	ேமற்ேகாளிட் 	கைலஞர்
ட் க்காட் ள்ளதில்,	1984-ம்	ஆண் 	நைடெபற்ற	எம்ஜிஆர்	ஆட்சியில்	எப்ப

தமிைழ	ெசம்ெமாழியாக் ம்	ேகாரிக்ைக	கிடப்பில்	ேபாடப்பட்ட 	என்பைதக்
றி ள்ளைத	ப க்ைகயில்	அதிர்ச்சியாக	இ க்கிற .	ஏன்	எம்ஜிஆ க் 	தமிழ்

ேமல்	பற்றில்லாமல்	ேபான 	என் ம்	ஆச்சர்யமாக	இ க்கிற .	"தமிைழச்
ெசம்ெமாழியாக்கினால்	ெசத்த	ெமாழிகளின்	பட் யலில்	ேசர்த்த 	ேபாலாகிவி ம்"
என் 	அன்ைறய	அர ச்ெசயலாளர்	 றிப்ெப தியைத	மணைவ	 ஸ்தபா
'ெசம்ெமாழி:	அக ம்	 ற ம்'	 லில்	எ தி ள்ளைத	கைலஞர்
ேமற்ேகாளிட் ள்ளார்.	(அர ச்ெசயல க் த்தான்	என்ன	ஒ 	கரிசனம்!	இந்த
அ ப்பைட	வாஞ்ைச	 ட	இல்லாமல்தான்	தமிைழ	ெசம்ெமாழியாக் ங்கள்	என்
கைலஞர்	உட்பட	பல	தமிழறிஞர்கள்	ேபாரா க்ெகாண்ேட	இ ந்தார்களா!)
	
தி க	ஆட்சியில்,	தமி க் ச்ெசம்ெமாழி	அந்தஸ் 	ெபறத்ெதாடர்நடவ க்ைககள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டைதத்	தவறாமல்	 றிப்பி ம்	கைலஞர்	1996-ல்	தமிழ்
ஆட்சிெமாழி	மற் ம்	தமிழ்ப்	பண்பாட் த்	 ைறக்காக	ஒ 	தனி	அைமச்சகம்
உ வாக்கி,	அதற் 	தமிழ்க் மகைன	அைமச்சராக்கியைதப்ெப மிதத் டன்

கிறார்.	இந்தக்	காலகட்டத்தில்,	அதிகாரமற்ற	பதவி	ெகா த்
தமிழ்க் மகன்	தி கவில்	ஒ க்கப்ப வதாக	பத்திரிக்ைககள்	எ தியைத,
அப்பா	வாசித் க்காட் ய 	ஞாபகத்திற் 	வ கிற .	ஆனால்,	கைலஞேரா,	தன்
வாழ்நாள்	கன 	ஒன்ைற	நனவாக் வதற்காக	அல்லவா	அந்தத் ைறையேய
உ வாக்கியி க்கிறார்.		
	
"நீரா ங்	கட த்த"	பாடைல	தமிழ்த்தாய்	வாழ்த்தாக்கிய 	ேபாலேவ,	தமிைழச்
ெசம்ெமாழியாக்க	ேவண் ெமன் 	தக்க	சான் க டன்	 ய	அறிக்ைக ம்,
தி க	ஆட்சியிேலேய	மத்திய	அர க் 	அ ப்பப்	பட்டதாக ம்	கைலஞர்	தன்
உடன்பிறப் க க் 	நிைன ட் கிறார்.	ஒ 	நாட் க்கான	 தந்திரப்
ேபாராட்டத்ைதப்	ேபாலேவ	தமி க் ச்	ெசம்ெமாழி	அந்தஸ் 	கிைடக்க ம்
றாண் 	காலப்	ேபாராட்டம்	நடந்தி க்கிற 	என்பைதப்	ப க்ைகயில்,



அதற் ைழத்த		தமிழ்ப்	பற்றாளர்களின்	மீ 	ேபரன் 	 கிற .	
	
'ெசம்ெமாழி	வரலாற்றில்	சில	ெசப்ேப கள்'	 லின்	 ைரயில்	கைலஞர்
இவ்வா 	எ கிறார்:	"நான்	ஒ 	க வி.	இந்தக்	க விைய	தமிழ்நாட் 	மக்கள்
பயன்ப த்திக்	ெகாண்டார்கள்.	சிற்பிகள்	பலர்.	பல்லாயிரவர்.	அந்த
சிற்பிக க்ெகல்லாம்	என்	சிரம்	தாழ்ந்த	வணக்கத்ைத	ெதரிவித் க்
ெகாள்கிேறன்".
	
ெசம்ெமாழி	மாநா 	ேகாைவயில்	நைடெபற்ற	காலகட்டத்தில்,	தி க	ஆட்சியின்
மீ 	ெபா வாகேவ	ஒ 	அதி ப்தி	நிலவிய .	கைலஞைரச்	 ற்றியி ந்தவர்களின்
அதிகாரத்	 ஷ்பிரேயாகம்	விவாதத் க் 	உள்ளாகியி ந்த ..	தி க
வி வாசிகேள	சற் 	 கம்	 ளித்த	காலம்	அ .	அந்த	அைலயில்	நா ம்	அ த் ச்
ெசல்வ 	இயல் தாேன?	அப்ேபா 	என் டன்	பணி ரிந்த	பார்ப்பனப்ெபண்
ெசம்ெமாழி	மாநா 	பற்றி	மிக	இழிவாக	எ த,	அைத	நான்	விதந்ேதாத,
மிகப்ெப ம்	கேளபரத்திற் 	உள்ளான	காலம்.	மறக்க	நிைனக் ம்	தவ களில்
அ ம்	ஒன் .	சி 	வய ,	அரசியல்	 ரிதலின்ைம	என் 	கடக்கிேறன்.		
	
இக்கட் ைர	எ தி	 க்ைகயில்,	 றாண் 	காலம்,	தமிேழா ,
தமிழறிஞர்கேளா 	கால	இயந்திரத்தில்	பயணித்த 	ேபான்ற	உணர் 	ஏற்பட்ட .
இத்தைன	தமிழ்	அறிஞர்கள்	ஏன்	தங்கள 	உடல்	ெபா ள்	ஆவி	அைனத்ைத ம்
அளித் 	தமி க்காக	ேபாரா னார்கள்	என் 	கைலஞரின்	இந்த	 ல்	 ரிய
ைவக்கிற .	
	
கைலேய	மனித	மனங்கைள	கனிய	ைவக் ம்	என்பதில்	எனக் 	நம்பிக்ைக ண் .
கைலப்	பண்பாட் 	அறி கம்	அல்லாதவர்கள்,	எதைன ம்	உள்வாங்காத	வறண்ட
நிலம்	ேபாலதான்	இ ப்பார்கள்	என்பைதத்	தீவிரமாக	வழிெமாழிகிேறன்.	ெமாழி
என்ப 	அந்தக்	கைலைய	ஏந்தி	நிற் ம்	கலன்.	அைதக்	ைகவிடா
ேநசித்ததால்தான்,	எந்தெவா 	வறட் 	அரசியைல ம்	 ன்ென க்கா ,	கனிந்த
மன டன்,	மக்க க்கான	அரசியைலக்	கைலஞர்	 ன்ென த்தார்.
ெகாள்ைககளில்	நிைறய	சமரசங்கள்	ெசய் ெகாண் ,	எல்ேலாைர ம்
உள்ளடக்கியெதா 	ஆட்சிைய	நடத்தியதில்,	கைலஞர்	ேநசித்த	ெமாழிக் ம்	அதன்
வழியாக	அவர்	ைகெகாண்ட	கைலக் ம்	ெப ம்	பங் ண் 	என்ற	 ரித க்ேக
நான்	வந்தைடகிேறன்.		
	
அரசியல்	 ரித ள்ள	ஒ 	கைலஞன்	ெமாழியின்	மீ ம்	தீராத	பற் ெகாண்டவனாக
இ க் ம்ேபா ,	அவன்	கைலையக்	ைகயாள்வதன்	வழியாக	நம்மிடம்	எந்த



அள க் 	ஊ கிறான்	என் ம்	அதன்	வழியாக	ஒ 	தீராத	அரசியல்
உைரயாடைலத்	ேதாற் விக்கிறான்	என் ம்	ேயாசிக்ைகயில்	தான்	'கைலஞர்;	என்ற
அந்தச்	ெசால்	ெகாண் க் ம்	அர்த்த ம்	வசீகர ம்	நமக் ப்	 ரிகிற !	
	
***	
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பதிைனந் 	வ டங்க க் 	 ன்	ெதால்காப்பியப்	 ங்கா	ெவளிவந்தேபா ,	அதன்
விற்பைன	ப ேஜாராக	நடந்த .	நான்	தி ப் ரில்	இ ந்ேதன்.	 த்தக	வாசிப்
றித் 	எந்தக்	க த் மில்லாத,	தி. .கைவச்	ேசர்ந்த	அண்ணன்	ஒ வர

வீட் ல்	‘ெதால்காப்பியப்	 ங்கா’வின்	ஐந் 	பிரதிகைளக்	கண்ேடன்.
	
“என்னண்ணா	இ ?”	என் 	ேகட்ேடன்.	ெசன்ைனயில்	நடந்த	அவர 	கட்சிக்
ட்டத்தில்	விற்பைன	ெசய்யப்பட்டதாக ம்,	யார்	அதிகம்	வாங் கிறார்கள்	என்

உடன்பிறப் க க்கிைடேய	ேபாட் ெயன் ம்	ெசான்னார்.	“இப்ப ெயல்லாமா	 க்
விக்க ம்?”	என் 	ேதான்றிய .	“நீ	ேவணா	ஒண் 	எ த் க்ேகா”	என்
ெசால்லி	ஒ 	பிரதிையக்	ெகா த்தார்.	என்னிட ள்ள	ெதால்காப்பியப் ங்கா
அப்ப 	வந்த தான்.		
	
பிற 	சில	மாதங்கள்	கழித் ,	நான்	பணி ரிந்த	அ வலகத்தில்	உண 	ேமைசயில்
திராவிடக்	கட்சிகள்	 றித்த	உைரயாடல்	ஓ ய .	அப்ேபா 			நான்	என்னேமா
விமர்சிப்பதான	எள்ளேலா 	ெதால்காப்பியப்	 ங்கா	 த்தக	விற்பைன	 றித் ச்
ெசால்லி	“அவ 	ப க்கேவ	மாட்டா .	ப க் 	அஞ் 	 க்	வாங்கிட் 	வந்
ெவச்சி க்கா .	இப் லாம்	வித் 	என்ன	பிரேயாசனம்?”	என்ேறன்.	என்னி ம்
வய 	 த்த,	நான்	மதிக்கிற,	எப்ேபா ம்	 கத்தில்	அைமதிைய	அணிந்தி க் ம்
பா 	அண்ணன்	என்ைன	நிமிர்ந் 	பார்த்தார்.	

“நீ	நிைறய	 க்	ப ப்பில்ல	கி ஷ்ணா?”

“ஆமாண்ேண.”

“அந்த	 க்ைக	வாங்கிட் 	வந் 	பலமாசமாச் ன்னிேய,	ப ச்சியா?”	
	

க்ெகன்ற .		ைகக வி	விட் ,	“வா	தம்ம க்க ம்”	என் 	என்ைன	ெவளிேய
அைழத்தார்.	 க்கைடயில்	நின் 	ெகாண் 	கைலஞரின்	இலக்கிய	 கம்	 றித்



உைரயா னார்.	கைலஞர்	மாதிரி	ஒ வர்	ெதால்காப்பியம்	மாதிரியான	ஒ
ெபாக்கிஷத்ைத	இப்ப 	ெமாழிெபயர்ப்ப 	எத்தைன	 க்கியம்	என்றார்.
ஒ வைகயில்	இன் ம்	அதிகமாக	கைலஞர்	எனக் 	ெந க்கமான
அன் தான்.		
	
ேபச்சில்,	எ த்தில்	தமிைழ	வளர்த்த	விதத்ைத	திராவிடக்	கட்சிகள்	ேபால்	ெசய்த
இயக்கங்கள்	ேவெறான்றில்ைல.	ெபரியார்,	அண்ணா,	கைலஞர்	என்
ேபச்சாற்ற ம்,	எ த்தாற்ற ம்	ெகாண் 	விளங்கிய	ஆ ைமகளால்	தமி ம்,
தமிழ்	 றித்த	அறி ம்	எல்லா	தரப் 	மக்களிைடேய ம்	வளர்ந்த .	கைலஞரின்
இலக்கிய	 கம்	ெப ம்பான்ைமேயாரால்	ேபசப்படாத .			
	
எல்ேலா ம்	பராசக்தி.	மேனாகரா	என் 	 றிப்பி வார்கள்.	நான்	என்	பதின்ம
வயதில்	பார்த்த,	வசன	ஒலிநாடாவில்	தி ம்பத்	தி ம்பக்	ேகட்ட	‘பாைலவன
ேராஜாக்கள்’	கைலஞரின்	வசனங்களில்	எனக் ப்	பி த்த .	படத்தின்	ெபயைரப்
பற்றிச்	ெசால்லி,	“தமிழ்நாட் ல்	பாைலவனம்	என் 	தனியாக	ஒன்றில்ைல.
ல்ைல ம்	 றிஞ்சி ம்	திரிந் 	ெவம்ைம	ெகா த் ம்	பாைலயா ம்.	அேத	ேபால

ெகாள்ைக ம்	ேநர்ைம ம்	திரிந் 	நாேட	பாைலவனமாகிவி கிற ,	அதைன
எதிர்த் 	நின் 	அஞ்சாமல்	ேபாரா ம்	 ரட்சி	ேராஜாக்க ம்	உண் ”	என்
எைத ம்	அரசியேலா ,	ப த்தறி க்	க த்ேதா 	ெபா த் வார்.	

ெதால்காப்பியப்	 ங்காவில்	அப்ப த்தான்	பல	ப திகளி ம்,	அரசியைல ம்
தமிைழ ம்	கலந்தள்ளித்	ெதளித்தி ப்பார்	கைலஞர்.	 தலில்	‘ெதால்காப்பியப்
ங்கா’	என்ற	 லின்	தைலப்பிேலேய	கவர்ந் 	வி கிறார்.	ெதால்காப்பியம்	என்ப

இலக்கண	 ல்	என் 	கசந் 	ஒ ங்காமல்,	 ங்காவாய்	இைளஞர்கள்
இைளப்பாறட் ம்	என் 	அந்தத்	தைலப்ைபக்	கைலஞர்	ைவத்தி க்கக் ம்.
எ த் ,	ெசால்,	ெபா ள்	என	 ன் 	அதிகாரங்களி மாக	 	பாக்கைள
எ த் க்	ெகாண் 	 	மலர்களாக	அவற்ைற	எளிய	நைடயில்	ெகா த்தி ப்பார்.
அங்கங்ேக	அவ க்ேக	உரிய	‘ந க்	 க்’ ம்	உண் .	ஒவ்ெவா 	ெசய் ள்
ெசால் ம்	ெபா ைள	நிைனவில்	ெகாள்ள	 க் ,	கைத	என் 	எதாவ
ெசால்லி	அதற்கான	ஓவியத்ேதா ம்	இ க்கிற 	இப் த்தகம்.	ம.ெச,	ெஜ,	ஷ்யாம்
வரின்	ஓவியங்க ம்...	பட்டா !	

இதற் 	ஓவியம்	வைரவதற் 	 வ ம்	ெசன்றி ந்தேபா 	நடந்த	சம்பவம்
ஒன் ண் .	 வ க் மான	ெசய் ள்கள்	பிரித் க்	ெகா க்க்கப்பட்ட .	ம.ெச-
க் 	‘களவியல்’,	’ெமய்ப்பாட் யல்’	என் 	ெகாஞ்சம்	கவர்ச்சியான	படங்கள்

ஒ க்கப்பட் ந்தன.	ஷ்யா ம்,	ெஜ- ம்	அப்ப 	வைரவதில்	விற்பன்னர்கள்.	ம.ெச



அவர்களிடம்	“கைலஞர்ட்ட	ெசால்லி	மாத்திக்கலாமா”	என் 			ெம வாகப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தி க்கிறார்.	கைலஞர்	என்னெவனக்ேகட் ,	இ 	ெசால்லப்பட்ட ம்,
“அெதல்லாம்	ேயாசிக்காமயா	ெகா த்தி ப்ேபன்?	அந்த	விஷயெமல்லாம்
கடந் தாேன	நீங்க ம்	வந்தி ப்பீங்க...	எல்லாம்	சிறப்பா	வ ம்.	ேபாங்க”
என்றாராம்.	447ம்	பக்கத்தின்	ம.ெச	ஓவியம்	பார்த்தேபா 	இந்த	விஷயம்
ஞாபகத் க் 	வந்த !		
	

		
	
உைரகைள	ஒவ்ெவான்ைற ம்	ப த் 	விவரிப்ப 	சற்ேற	அல்ல,	ெராம்பேவ	க னம்.
எனக் 	மிக ம்	பி த்த 	பல	அந்தக்	காலத்திய	பழக்கங்கைள,
அ ைமத்தனத்ைதச்	ெசால் ம்	ெசய் ள்கைளப்	பற்றிச்	ெசால் ம்ேபா ,	‘இ



ெபா ள்தான்.	இைதக்	கட் க்கிட் 	அழாதீங்க’	என் 	ைநஸாகச்
ெசால்லிவி கிறார்!

உதாரணமாக,	ெபா ளதிகாரம்	-	ெபா ளியல்-	 ற்பா	15	பற்றிய	உைரையச்
ெசால்லலாம்.
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“ெபாம்பைளங்கன்னா	இப்ப த்தான்	இ க்க ம்”	என் 	அர்த்தம்	த ம்தான்.
ஆனால்	கைலஞர்	இைத	ேவ 	மாதிரி	ைகயாள்கிறார்.	“அக்கால
நிைலையச் ட் க்காட் ம்	இலக்கியங்கைள	நாம்	வழிகாட் களாகக்
ெகாள்ளேவண் ெமன்பதில்ைல”	என்கிறார்.	அேத	சமயம்,	இந்தச்	ெசய் ளில்
இ க் ம்	அடக்கம்,	அைமதி,	ேநர்ைம,	உண்ைமைய	வற் த் ம்	ெசால்வன்ைம,
நல்லறி ,	பிறரிடம்	காண	இயலாத	ஆ ைம	இைவ	ேபாற்றத்தக்க	பண் கள்தான்.
ஆனால்	ெபண் க்கிடப்ப ம்	அறி ைர,	ஆைணகள்	என் 	ெகாள்ளேவண்டாம்
எனக்	 றிப்பி கிறார்.	இன்ெனான்ைற ம்	ெசால்லிவி கிேறன்.	வாைகத்திைண
பற்றிய	கைலஞரின்	உைர!		
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“வடெமாழி	ஒலி	நீக்கப்பட்ட	தமிழ்	எ த் க்க டன்	அைமந்த	ெசாற்கள்
வடெசால்லா ம்”	என்ற	ெசால்	அதிகாரத்தின்	ெசய் ைளக்	 றிப்பி கிறார்.	7ம்
ற்றாண் ல்,	கிட்டத்தட்ட	2500	ஆண் க க் 	 ன்ேப	வடெமாழி	ேமாப்பம்

பார்த் 	 த் ,	ஆரியர்கள்	 ைழ க் 	தமிழ்நிலத்தில்	வழி	அைமத் க்
ெகா க்கப்	பட் விட்ட .	அைத	எப்ப ேயா	அறியாமல்	இ ந் விட்டனர்	தமிழ்
மக்கள்	என் 	சங்கட	ப்ப கிறார்!

“அ வைகப்பட்ட	பார்ப்பனப்	பக்க ம்”	என் 	ெதாடங் கிற 	வாைகத்
திைணயின்	ெசய் ள்.	பார்ப்பனரின்	கடைமயாக	ேவட்டல்,	ேவட்பித்தல்,	ஓதல்,
ஓ வித்தல்,	ஈதல்,	ஏற்றல்	என் 	6	விஷயங்கைளக்	‘என்மனார்	 லவர்’

வார்கள்	என்கிறார்	ெதால்காப்பியர்.		(உைர	 வில்,	“வட லார்	 ம்	வ ண
வாைகக்	 றிப் 	அகத்திைண,	 றத்திைண	இயல்களில்	இல்ைல”	என	நாவலர்
ேசாம ந்தர	பாரதியார்,	ெப ம் லவர்	ெவள்ைளவாரணனார்	ஆய் களில்
ெசால்லியி ப்பைத ம்	 றிப்பிடத்	தவறவில்ைல	கைலஞர்.)	



இவற்றில்,	ேவட்டல்	-	ேவள்வித்தீ	வளர்த்தல்,	ேவட்பித்தல்	-	ேவள்வி	ெசய்ய
ைவத்தல்	இவ்விரண் க் ம்	ெபாங்கியி க்கிறார்	கைலஞர்.	நற்ெசயல்கைள
வி த் 	எதற்காக	இந்த	வீணான	ேவள்வி ம்	யாக ம்	என் 	ெகாதிக்கிறார்.
வீர ம்,	காத மாய்	வாழ்ந்தவர்கைள	“ஓம	 ண்டங்க க் 	 ன்னால்	வணங்கிக்
ன்ேபாட் க்ெகாண் 	‘ேகாமயம்’	ப கேவண் மா?”	என் 	ேகட்கிறார்.

இன்ைறக் ம்	ெபா ந் ம்	ேகாபம்!		
	
ஆண்	ஆ கைளக்	 றிப்பி ம்	‘அப்பர்’	என்ற	ெசால்	வழக்கில்	இ ந்தைத;	கைல,
களி 	என்பதற் 	ேவ 	ெபா ட்கள்	இ ந்தைத	என் 	பலவற்ைற ம்
நைகச் ைவயான	கைதகள்	வாயிலாகச்	ெசால்கிறார்.	ெமய்	எ த் கள்	எத்தைன
என	நிைனவில்	ைவத் க்ெகாள்ள	ெசங் ட் வன்	நடத்திய	ேபாைரக்
றிப்பி கிறார்.

	
இவற்றில்	என்ன	சிறப்ெபன்றால்,	அப்ப ச்	 வாரஸ்யக்	கைதயாய்ப்	ப த்தால்
எளிதில்	 ரிகிற ,	நிைனவில்	ைவத் க்ெகாள்ள	 கிற 	என்ப தான்.	தமிைழப்
பற்றிக்	 றிப்பி ைகயில்	அங்கங்ேக	தமிழர்	ெப ைமைய	வரலாற்
ஆதாரங்கேளா 	ெசால்லி,	க த்ைதப்	 ரியைவப்பேதா 	வரலாற்ைற ம்
விளக் கிறார்.	அவற்ைற	எல்லாம்	 த்தகத்ைதப்	ப த் த்	ெதரிந் ெகாள் ங்கள்.
	
எனக் 	 த்தகத்ைதத்	தாண் 	ஒ விஷயம்	பிரமிப்ைபத்	தந்த .	அ 	 த்தகம்
எ த	எ த் க்	ெகாண்ட	கால	இைடெவளி.	1.09.2002ல்	எ த	ஆரம்பித் ,
3.10.2002ல்	எ தி க்கிறார்	கைலஞர்!	33	நாட்களில்	ஒ 	ெபாக்கிஷம்.
ெவ மேன	எ வ 	மட் மல்ல,	இதற் 	 ன்	ெதால்காப்பியத் க் 	உைர
எ தியவர்களின்	 ற்கைள	 ைணக் 	ைவத் க்ெகாண் 	அவற்ைற	அலசி,
ஆராய்ந் தான்	இைத	எ தி	 த்தி க்கிறார்.	
	
எண்ப 	வயதில்	என்ன	ஓர்	உைழப் !	அந்த	உைழப் தான்	கைலஞைர	உயிர்ப்ேபாேட
ைவத்தி ந்த !		
	
***
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“அரசியல்தான்	நான்	வி ம்பித்	ேதர்ந்ெத த் 	பணி ரி ம்	 ைற”	என் 	அ க்க
ெசால் ம்	கைலஞர்	“அரசியல்	/	ஆட்சி	அ த்தங்களில்	இ ந் 	வி வித் க்
ெகாள்ளேவ	கைல	இலக்கியச்	ெசயல்பா களில்	ஈ ப கிேறன்”	என் ம்
றிப்பிட் க்கிறார்.	இலக்கியத்தின்	பல்ேவ 	பரிணாமங்களி ம்	அவ ைடய

ஆர்வமான	ெசயல்பா 	இ ந்தி க்கிற .	தன்ைன	 தன்ைமயாகப்
பத்திரிைகயாளர்	என் 	அவர்	ெப ைமயாக	அைடயாளப்ப த்திக்	ெகாண்டா ம்,
இதழியல்	மட் மின்றி	சி கைத,	நாவல்,	கவிைத,	நாடகம்,	திைரப்படம்,
தன்வரலா ,	ேபச் 	என் 	கிைளவிரித் த்	தமிழ்	பரப்பியி க்கிறார்.
	
கைலஞரின்	தமிழ்ப்	பணிகளில்	அதிகம்	ேபசப்படாதைவயாக	அவர 	சி கைதகள்
அைமந்தி க்கின்றன.
மிகச்சரியாக	கைலஞர்	பிறப்பதற் 	பத் 	ஆண் க க் 	 ன்தான்	தமிழில்
சி கைத	என்கிற	வ வேம	உ வாகிற .	கைலஞர்	தன்	14வ 	வயதிலி ந்
வாசிப் ,	எ த் 	என் 	தீவிரமாக	ெசயல்ப கிறார்.	அப்ப யி க்க	தமிழில்	 தல்
25	ஆண் களில்	எ தப்பட்ட	சி கைதகைளதான்	அவரால்	ெதாடக்கத்தில்
வாசித்தி க்க	 ம்.	ஒட் ெமாத்தமாக	அப்ேபா 	200	-	300	சி கைதகள்
எ தப்பட் ந்தாேல	அதிகம்.
	
தமிழ்	சி கைத	நவீன	வ வத்ைத	எட்டாத	ேசாதைனக ழாய்க்	காலக்கட்டத்தில்
இயங்கியவர்களில்	கைலஞ ம்	ஒ வர்.	எனேவ,	இன்ைறய	காலக்கட்டத்தில்
சி கைதகளில்	இலக்கிய	வாசகர்கள்	எதிர்ப்பார்க்கக் ய	அழகியல்,
கச்சிதமான	வ வம்	மற் ம்	சி கைதக க்கான	கறாரான	இலக்கணம்
ேபான்றவற்ைற	கைலஞரின்	அந்தக்	காலக்கட்டத் ப்	பைடப் களில்	ேதட
ற்ப வ 	அபத்தம்.

	
ேம ம்,	திராவிட	இலக்கியம்	என்றாேல	தீட் 	என்கிற	தமிழ்	நவீன	இலக்கியப்
பண் ம்	கைலஞரின்	சி கைதகள்	அதிகம்	ேபசப்படாததற் 	 தல்	காரணம்.
திராவிட	இயக்கச்	சிந்தைனகளின்	பரப்பியல்	உத்திகள்	 றித்த	ஆய் கள்,	தமிழ்
இலக்கியத்தில்	மிக ம்	அரி 	என்பதிலி ந்ேத	இைதப்	 ரிந் க்	ெகாள்ளலாம்.
திராவிட	இயக்கத்ைதச்	சார்ந்தவர்கைள	எ த்தாளர்களாக	ஏற் க்
ெகாள்பவர்கைளேய	ஊைரவிட் 	ஒ க்கி	ைவக் ம்	நாட்டாைமத்தனமான



ஃபாசிஸம்	இன் ம்	ெதாடர்கிற .	இத்தைகய	 ழலில்	கைலஞரின்	சி கைதகள்
றித்த	 ல்லியமான	விமர்சனங்கைள	எதிர்ப்பார்ப்பேத	வீண்தான்.

	
அண்ணா,	கைலஞர்,	இரா.அரங்கண்ணல்,	ஏவிபி	ஆைசத்தம்பி,	இளைமப்பித்தன்,
தில்ைல	மைற தல்வன்,	இரா.	இளஞ்ேசரன்,	ேகஜி.	இராதாமணாளன்,	எஸ்எஸ்.
ெதன்னர ,	 .ேக.	சீனிவாசன்,	 ரெசாலி	மாறன்,	ப.	 கேழந்தி,	தி ச்சி
ெசல்ேவந்திரன்	ஆகிேயாரின்	 ற் க் ம்	ேமலான	ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
சி கைதகள்	ெதா க்கப்பட் ,	‘திராவிட	இயக்க	எ த்தாளர்களின்
சி கைதகள்’	என் 	சீைத	பதிப்பகம்	கடந்த	2012ல்	திராவிட	இயக்க
ற்றாண்ைட	சிறப்பிக் ம்	வைகயில்	ெவளியிட் க்கிற .	இன்ைறய	நவீன	தமிழ்

எ த்தாளர்கேளா	விமர்சகர்கேளா	இப்ப ெயா 	ெப ந்ெதா ப்
வந்தி ப்பைதயாவ 	அறிந்தி ந்தால்	அ 	அதிசயம்.	“திராவிட	இயக்கத்ைதச்
சார்ந்தவர்க க் 	இலக்கியம்	வரா ”	என் 	மட்ைடய 	அ க் ம்	பார்ப்பன
எ த்தாளர்கேளா	அல்ல 	அவர்கைள	அ வ ம்	 த்திர	எ த்தாளர்கேளா
இவற்றில்	சில	கைதகைளேய ம்	வாசித்தி ந்தால்	 ைறந்தபட்சம்	தங்கள்
அறியாைமயாவ 	உணர்ந்தி ப்பார்கள்.
	
இன்ைறய	நவீன	இலக்கியவாதிகளில்	கைலஞைர	அதிகம்	வாசித்த	மிக	சிலரில்
பிரபஞ்ச ம்	ஒ வர்.	வாசித்தி ப்பதால்	மட் ேம	அவரால்	கைலஞரின்
சி கைதக க் 	அ நாதமாக	இ க்கக் ய	ச தாய	உணர்ைவ
கண் ெகாண் 	பாராட்ட	 கிற .	“ஒ 	க த் ,	சிந்தைன	அல்ல
அ பவத்ைதச்	ச கம்	சார்ந் 	ெவளிப்ப த்தக் ய	வாய்ப்பாகேவ	கைலஞர்
தன் ைடய	சி கைதகைளப்	பயன்ப த்தி	இ க்கிறார்.	க த் 	இல்லாத,	ச க
உணர் 	சற் மில்லாத	ஒேர	ஒ 	கைலஞரின்	சி கைதைய	 ட	நான்
வாசித்ததில்ைல”	என்கிறார்	பிரபஞ்சன்.	80	ஆண் க க் ம்	ேமலாக	இைடவிடா
தமிழ்ப்பணி	 ரிந்த	கைலஞர்,	காலமாகி	இ க் ம்	இச் ழலிலாவ 	அவர
எ த் கள்	மீள்வாசிப் 	ெசய்யப்ப வ ம்,	அைவ	 றித்த	ஆய் கள்
நடத்தப்ப வ ேம	ேநர்ைமயான	ெசயல்பாடாக	இ க்க	 ம்.	காலம்	கடந்தாவ
இந்தச்	ெசயைல	நவீனத்	தமிழ்	இலக்கியவாதிகள்	 ன்ென த் ச்	ெசய்வார்கள்
என் 	நம் ேவாம்.
	
	
கைலஞரின்	சி கைதக க் 	வ ேவாம்.	கைலஞர்	தன்	21	வயதில்	‘கிழவன்
கன ’	என்கிற	சி கைதத்	ெதா ப்ைப	1945ல்	ெவளியிட் க்கிறார்.	இந்தத்
ெதா ப்பில்	இடம்ெபற்ற	கைதகள்,	எந்ெதந்த	இதழ்களில்	ெவளிவந்தன	என்ப
றித்த	தகவல்கள்	சரியாக	ெதரியவில்ைல.	அ த் 	எட் 	ஆண் கள்	கழித்

1953ல்	‘நா ம்	நாக ம்’,	1956ல்	‘தாய்ைம’	ஆகிய	ெதா ப் கைள



ெவளியிட் க்கிறார்.	பின்னர்	‘கண்ணடக்கம்’,	‘அ ம் ’,	‘வாழ யாதவர்கள்’,
‘சங்கிலிச்சாமி’,	‘தப்பிவிட்டார்கள்’	உள்ளிட்ட	பதிைனந் க் ம்	ேமற்பட்ட
சி கைதத்	ெதா ப் கள்	ெவளிவந்தி க்கின்றன.	1971ல்	ெப ம்	ெதா ப்பாக
க்கியமான	கைதகள்	ேதர்ந்ெத க்கப்பட் 	‘கைலஞர்	க ணாநிதியின்

சி கைதகள்’	என் 	ெவளியிடப்பட்ட .
	

		
	
1940ல்	ெதாடங்கி	1970களின்	இ தி	வைர	-	கிட்டத்தட்ட	நாற்பதாண் கள்	-
கைலஞர்	சி கைத	எ வதில்	ஈ பா 	காட் யி க்கிறார்.	பிற 	நாவல்,
ஆய் ல்கள்	என் 	அவர 	ஆர்வம்	திைசமாறிய	நிைலயில்	சி கைத	அரிதாகி
இ க்கிற .	இயக்கம்	சார்ந்த	இதழ்களிேலேய	அவர 	ெப ம்பான்ைமச்
சி கைதகள்	ெவளிவந்தி க்கின்றன	.	அைவ	தவிர்த் 	ெகாஞ்சம்	அரிதாக
ெவ ஜன	இதழ்களி ம்	எ தியி க்கிறார்.
	
அவர்	எத்தைன	சி கைதகள்	எ தியி க்கிறார்	என்பதற் த்	 ல்லியமான
கணக் 	இல்ைல.	ேதாராயமாக	இ 	கைதகள்	எ தியி க்கலாம்	என்
ெதரிகிற .	சினிமா,	நாடகம்,	ேபச் 	என் 	தன் ைடய	மற்ற	ஆற்றல்கைள	எல்லாம்
எப்ப 	தான்	ஏற் க்	ெகாண்ட	ெகாள்ைக	அரசிய க் 	பயன்படத்தக்க	வைகயில்
மாற்றிக்	ெகாண்டாேரா,	சி கைதகைள ம்	அப்ப ேயதான்	உபேயாகித்தி க்கிறார்.
திராவிட	இயக்கத்தின்	க த் க்	 கைள	ெவளிப்ப த்தக் ய
வாய்ப்பாகதான்	அவர்	சி கைதகைள ம்	பார்த்தி க்கிறார்.
	
“இராமர்	என்ன	என்ஜினியரா?”	என் 	ராமர்	பாலம்	விவகாரத்தில்	கைலஞர்	ெசய்த
ேகலி,	நா 	 க்கேவ	க ைமயான	அதிர்வைலகைள	எ ப்பிய .	இந் த் வ



ஆதரவாளர்கள்	கைலஞரின்	மைற க் ப்	பிற ம்	இதற்காக	அவைர	மன்னிக்கத்
தயாராக	இல்ைல.	ஆனால்	உண்ைமயில்	70	ஆண் க க் 	 ன் 	அவர்	எ திய
‘விஷம்	இனி ’	கைதயிேலேய	இராமர்	எதிர்ப்ைப	வ வாக	ெவளிப்ப த்தி
இ க்கிறார்.	“இராம	பிராைன	விட	இந்த	விஷம்	இனி ”	என்கிற	 ரிய
விமர்சனத்ேதா 	 ய	வசனம்	அந்தச்	சி கைதயில்	ெவளிப்ப கிற .	கட ள்
ம ப் 	என்கிற	கைலஞரின்	பண் ,	அவர 	சி கைதகள்	பலவற்றி ம்
சம்பவங்களின்	ஊடாக ம்,	வசனங்களின்	ெவளிப்பாடாக ம்	பளிச்ெசன்ேற
அைமந்தி க்கிற .
	
‘கண்ணடக்கம்’	என்கிற	கைதயில்	பிேளக்	ேநாய்	பரவி,	ஊெரல்லாம்	பிணம்.
காளிபக்தன்	மன ைடந் 	ேபாய்	காளிேதவியிடம்	நியாயம்	ேகட்பான்:
“க ைணக்கடலா	நீ?	ேபய்க் ம்	உனக் ம்	என்ன	ேவ பா ?”	இைத
வாசிக் ம்ேபாேத	உணரலாம்,	கைலஞரின்	ெப ம்பாலான	கைதகளின்	நாயகர்கள்
‘பராசக்தி’	 ணேசகரன்கேள!	‘ந த்ெத 	நாராயணி’	கைதயில்	‘பராசக்தி’
கல்யாணிைய ட	கண் க்ெகாள்ளலாம்.
	
கைலஞரின்	சி கைதகளில்	தனித் வமானதாக	அவர 	வாசகர்களால்
நிைன றப்ப வ 	‘ ப்ைபத்	ெதாட் ’	என்கிற	கைத.	சர்ரியலிஸம்,
இ த்தலியல்வாதம்,	அைமப்பியல்வாதம்,	பின்நவீனத் வம்,	மாந்திரீக
யதார்த்தவாதம்	ேபான்ற	ேமற்கத்திய	ேகாட்பாட் 	 ைறகள்	தமிழ்	நிலத்தில்
ேபசப்ப வதற் 	ெவ காலம்	 ன்ேப,	ஒ 	 ப்ைபத்ெதாட் 	 லமாக	சமகாலச்
ச கத்ைத	பிரதிபலிக் ம்	சிறப்பான	வ வ	உத்திைய	அச்சி கைதயில்	கைலஞர்
பயன்ப த்தி	இ க்கிறார்.
	
இட சாரி	இலக்கிய	இதழான	‘ெசம்மலர்’,	இச்சி கைதைய	‘சிகரம்	ெதாட்ட
சி கைத’	என்கிற	வரிைசயில்	ம பிர ரம்	ெசய் 	ெகாண்டா ய .	கைலஞரின்
இலக்கியத்தரம்	 றித் 	நவீன	இலக்கியவாதி	ஒ வர்	ேகள்வி	எ ப்பியேபா ,
கைலஞர்	இக்கைதையதான்	தன்	இலக்கியத்	திற க் ச்	சான்றாக
ன்ைவத்தார்.

	
இச்சி கைதையப்	பற்றிக்	ேகள்விப்பட் 	 ஷ்வந்த்சிங்	ஆங்கிலத்தில்
ெமாழிப்ெபயர்த் 	‘இல்லஸ்ட்ேரட்டட்	வீக்லி’	இதழில்	ெவளியிட்டார்.	கைதயில்
ெவளிப்பட் ந்த	 ராண	எதிர்ப் க்க த் க க்காகப்	பத்திரிக்ைக
அ வலகத்ைத	இந் மத	ெவறியர்கள்	 ற் ைகயிட் 	பிரச்சைன	ெசய்தார்கள்.
அப்ேபா 	அக்கைதையப்	பாராட் 	 ட்ைட	 ட்ைடயாக	வந்தி ந்த	க தங்கைள
அவர்க க் 	 ன்பாகக்	ெகாட் ,	“இக்கைதைய	ஏற் க்	ெகாண்டவர்க ம்
இந் க்கள்தான்”	என் 	 க் ைடத்தார்	 ஷ்வந்த்சிங்.	பின்னர்



‘ ப்ைபத்ெதாட் ’,
	
ஐேராப்பிய	ெமாழிகளி ம்	ெமாழிப்ெபயர்க்கப்பட்ட .	“ ப்ைபத்ெதாட் 	இங்ேக
ப்ைபயாக	ஒ க்கப்	பட்டா ம்	பிற	ெமாழிகளில்	ெகாண்டாடப்ப கிற ”	என்
றிப்பிட் க்கிறார்	கைலஞர்.

	
சி கைதயின்	வ வங்களில்	பரிேசாதைன	ெசய் ப்	பார்ப்ப 	கைலஞ க் 	மிக ம்
பி த்தமான .	‘நரி ர்	நந்தியப்பன்’	என்ற	சி கைதையக்	க தவ வில்
எ தியி ப்பார்.	அவ ைடய	கைதகளில்	சாமியார்கைளத்	ேதா ரிக் ம்
சம்பவங்கள்	ஏகத் க் ம்	அைமந்தி க் ம்.	‘நளாயினி’,	 ராண	எதிர்ப் ப்	ேப ம்.
‘சந்தனக்	கிண்ணம்’	இந்தித்	திணிப் 	எதிர்ப் ப்	ேபாரின்	நியாயத்ைத	எ த் ச்
ெசால் ம்.	‘எ த்தாளர்	ஏகைலவன்’	என்ற	சி கைதயில்,	“சி கைத	என்றால்
ெவ ம்	ெபா ேபாக் க்காகப்	ப ப்பதற்காகவா	எ தப்ப வ ?	அதில்	ஏதாவ
ஒ 	க த் ,	ச தாயத் க் த்	ேதைவயானதாக	அைமக்கப்பட	ேவண்டாமா?”
என் 	தான்	ஏன்	சி கைத	எ கிறார்	என்பதற்கான	நியாயத்ைத	கைதயின்
ேபாக்கிேலேய	ெசால்லியி ப்பார்.		
	
சி கைத	என்றால்	என்னெவன் 	இந்த	பின்நவீனத் வக்	காலக்கட்டத்தி ம்
ஏேதா	ஒ 	வாசகனால்	ேகட்கப்ப கிற .	ஏேதா	ஓர்	எ த்தாளர்,	தான்	அறிந்தைத
விளக்கிக்	ெகாண் க்கிறார்.	சி கைதக்கான	கைலஞரின்	இலக்கணம்	மிக ம்
எளிைமயான .	“ஒ 	காட்சி	அல்ல 	நிகழ்ைவப்	பற்றி,	மற்றவர்க க் 	விளக்கிச்
ெசால் ம்ேபா ,	அவரவர்	நிைலக்ேகற்ப ம்,	அறி 	வளர்ச்சிக்ேகற்ப ம்
விளக் பவ க் ம்	விளக்கத்ைதக்	ேகட்பவ க் மிைடேய	ஒ 	பாலமாகப்
பாவிக்கப்ப வ தான்	சி கைத.”
	
ஏற் க்	ெகாள்ளக் ய	விளக்கம்தான்	இல்ைலயா!
	
****
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�����	����	(@tekvijay)	
	
தமிழ்நாட் ன்	20ஆம்	 ற்றாண் 	அரசியல்	ச க	வரலாற்ைறப்	பார்த்ேதாமானால்
அதில்	இைச	சார்ந்த	‘இைச	அரசியல்’	என்ப 	அங் 	இங்ெகன	பல்ேவ
இடங்களில்	பரந் பட் 	நிைறந்தி க்கிற .	இன்ைறய	ேததியில்,	தமிழிைச	தான்
கர்நாடக	இைச	என்கின்ற	அ ப்பைட	உண்ைமைய	யா ம்	ம க்க யாதப
பல ம்	ஏற் க்ெகாண் விட்டனர்	என் தான்	ெசால்லேவண் ம்.
	
ேபான	 ற்றாண் ல்	ெப ம்	பிரச்சைனயாக	எ ந் 	அடங்கிய	“தமிழ்நாட் ல்
ேவற் ெமாழியில்	பா வ ”	என்கிற	பிரச்சைன,	இன் 	ஓரளேவ ம்
ைறந் விட்ட ,	சஞ்சய்	 ப்ரமணியம்	ேபான்ற	 கழ்ெபற்ற	ெசவ்வியல்

இைசக்கைலஞர்கள்,	ஒவ்ெவா 	ஆண் ம்	 சம்பர்	சீசனில்	தமிழிைச	மன்றத்தில்
க்க	தமிழில்	பா கிறார்கள்.	ஆனால்	இன்ன ம்	ஆரிய	பார்ப்பனர்கள்

ஆதிக்கம்	அதில்	ேவ 	விதங்களில்	ெதாடர்ந் ெகாண் தான்	இ க்கின்றன.
றிப்பாகச்	ெசால்லேவண் ெமனில்,	ெசவ்வியல்	இைசைய	அல்ல 	ெபா வாக

மண்	சார்ந்த	இைசைய,	தமிழிைச	ேகாட்பா கள்	ெகாண் 	அ காமல்	இன் ம்
கர்நாடக	சங்கீதம்	வ த்த	ேகாட்பா கள்	தான்	ேகாேலாச் கின்றன.
	
இன்ன ம்	தமிழர்களாகிய	நாம்,	இதில்	 தாக	இறங்கிச்	சீர்தி த்தம்
ெசய்யாமலி க்கிேறாம்	என்ப 	ஒ 	 க்கிய	காரணம்.	தமிழக	அர
இைசக்கல் ரிக் 	 தல்வராக	ஒ 	தமிழர்	 ஷ்பவனம்	 ப் சாமி
ஆக வதில்ைல,	ஆனால்	( தா	ர நாதன்)	சிபாரிசில்	அவர்க க் 	ேதாதான
ஒ வர்	 தல்வர்	ஆக	 கிற .	ஆனால்	அைத ம்	தாண் 	இன் 	ெசவ்வியல்
இைசத் ைற	கர்நாடக	இைச	என்ற	ெபயரி ம்,	மக்களிைச ம்	ஆங்காங் 	அதன்
வ வி ம்,	நவீன	ெதாழில் ட்பவளர்ச்சியால்	விைளந்த	சினிமா	திைரப்பட	இைச
என் ம்	பரந் விரிந் 	தமிழிைச	வாழ்ந் ெகாண் தான்	இ க்கிற .	இந்தச்
ழலில்,	தமிழ்	மண்ைண,	மக்கைள,	இதன்	வரலாற்ைற,	பண்பாட்ைட,	ெதாடர்ந்

மாறிக்ெகாண் 	வ ம்	ப த்தறிைவ,	இ தி	 ச் 	உள்ள	வைர	கட் க்காத்தவ ம்
ேநசித்தவ மான	கைலஞர்	க ணாநிதி,	தமிழ்	இைசக் 	ெசய்த	ேசைவகள்
றித் 	தனிேய	பதி 	ெசய்யேவண் 	இந்த	கட் ைர	எ தப்பட் ள்ள .

	
கைலஞர்	தமிழிைசயின்	பால்	ெசய்த	 தல்	பதி 	என் 	வரலாற்ைற	 ந்தள



பின்ேனாக்கிச்ெசன்றால்	நமக் 	கிைடப்ப ,	அவர்	1946இல்	 ய	ர 	இதழில்
எ த் ப்பணி	ெசய்தேபா 	எ திய	‘தீட்டாயி த் !’	என்ற	தைலப்பிட்ட	ஒ
கட் ைர!	அந்த	ஆண் ,	தி ைவயா 	தியாகராஜர்	உற்சவ	இைச	விழாவில்,
தண்டபாணி	ேதசிகர்	“விநாயகேன	விைன	தீர்ப்பவேன”	என் 	தமிழில்	பா யதால்,
“நீச	பாைஷ	தமிழில்	பா ட்டார்,	தீட்டாயி த் ”	என் 	ெசால்லி	அங்கி ந்த
பார்ப்பனர்கள்,	தண்டபாணி	ேதசிகர்	பா ய	இடத்ைத	நீரால்	க வினர்	என்ப
அங் 	நடந்த	சம்பவம்.	அைத	 ய	ர 	இதழில்	சி கட் ைரயாகக்	கைலஞர்
எ த,	ெபரியார்	பாராட் னாராம்!	(கட் ைரயிலி ந் :	����������,
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இதற்க த் ,	அவர்	அரசியலில்	 ைழந் 	வளர்ந் 	ெவன் 	 தல்வரான	பின்,
ஆரம்ப	காலகட்டங்களில்	அவரின்	பங்களிப் 	 றித் 	அதிகம்	தகவல்கள்	இல்ைல.
ஆனால்	2009இல்	அவர்	 தல்வராக	இ ந்த	ேபா 	ெசய்த	 க்கிய	சம்பவம்,
ஆபிரகாம்	பண் தர்	எ திய	’க ணாமிர்த	சாகரம்’	என்கிற	அதி க்கியம்
வாய்ந்த	தமிழிைச	 ைல	நாட் ைமயாக் கிறார்.	அ மட் மின்றி,	பண் தர்
வம்சாவளியில்	வந்த	அ தா	பாண் யன்	எ திய	‘க ணாமிர்த	சாகரம்	–

க்கத்திறனாய் 	உைர’	(Karunamirdha	Sagaram	–	A	Brief	Critical	Review)
என்கிற	 ைல	ெவளியிட	ஆராய்ச்சித்ெதாைகைய	அர 	 லம்	வழங் கிறார்.
இதற் 	 ன் ,	1997இல்,	பி ஆர்	பழனிேவல்ராஜனின்	இைளய	சேகாதரர்	பி ஆர்
கமைலத்	தியாகராஜன்	எ திய	தமிழிைச	வரலா /ேகாட்பா கள்	பற்றிய	 லான
‘இைசத்தமிழின்	உண்ைம	வரலா ’	என்கிற	 க் 	அணிந் ைர



எ தியி க்கிறார்	கைலஞர்.	அ 	உங்கள்	பார்ைவக் 	கீேழ:
	

		
	
	



		
	
கைலஞர்,	தமிழிைச	ஆய் 	 க் 	அணிந் ைர	அல்ல 	 ன் ைர	எ ம்
அள க் த்	தான்	இைச	அறிஞர்	அல்லன்	என்கிறார்,	ஆனால்,	அவரறி க் ட்பட்
இந்த	 ைல	நன் 	வாசித்தி க்கிறார்	என்ப 	அவர்	எ திய	அற் தமான	உைரேய
நமக் ச்	ெசால்கிற .	தமிழகத்தில்	இைசயின்	ெபாற்காலம்	என் 	கர்நாடக	இைச
வர்	(தியாகராஜர்,	 த் சாமி	தீட்சிதர்,	சியாமா	சாஸ்திரிகள்)	வாழ்ந்த

காலத்ைத	 லாசிரியர்	ெசால்வைதக்	 றிப்பிட் ,	அவர்க க் 	 ன்னேர	வாழ்ந்த	
அ ணாசலக்கவிராயர்,	 த் த்	தாண்டவர்,	மாரி த்தாபிள்ைள	ஆகிய	தமிழிைச
வைரச்	 ட் க்காட் கிறார்.	தமிழ்	இைச	வரலாற்றில்	ஆரிய	பார்ப்பனர்களால்

மைறக்கப்பட்ட,	ம க்கப்பட்ட	எண்ணற்ற	தகவல்க ள்	இம் வ ம்	அடக்கம்.
	
கைலஞர்	இந்த	தமிழிைச	 வர்க க்காக,	அவர்கள்	நிைனைவ	ேபாற் ம்
விதமாக	2010ஆம்	ஆண் ,	இவர்க க் 	ஒ 	மணிமண்டபம்	எ ப்பப்ப ம்	என்
அறிவித் 	நாைக	மாவட்டம்	சீர்காழியில்	இதற்காக	இடம்	ஒ க்கினார்.	பின்னர்
அ 	கட்டப்பட் 	அ த்த	வந்த		அதி க	ஆட்சியில்	திறக்கப்பட்ட .
	



	
	

தமிழிைச	 றித்த	 ல்கள்,	பஞ்ச	மர ,	ெதால்காப்பியம்,	சிலப்பதிகாரம்	ேபான்ற
சங்ககால	 ல்களில்	 வங்கி,	நா.மம்ம 	உ வாக்கிய	தமிழிைசப்	ேபரகராதி	வைர,
கிட்டத்தட்ட	100	 ல்க க் ள்	தான்	இ க் ம்.	ஆனால்	இன்ைறய	ேததியில்,
தமிழிைசயில்	ஆய் 	ெசய்பவர்க க் 	இந்த	 ல்கள்	 ட	கிைடப்ப 	ேபரரி
என்கிற	நிைல	தான்.	பல்கைலக்கழகங்கள்	மற் ம்	கல் ரிகளின்	 லகங்கள்
அைனவ ம்	எளிதில்	பயன்ப த்த	 யாத	நிைலயில்,	வாங்க	நிைனத்தா ம்	பல
ல்கள்	இன் 	அச்சில்	இல்லாத	நிைலயில்,	கைலஞர்	அைமத்த	அண்ணா	 லகம்

இன் 	ஒ 	ஞானப் ைதயேல	தான்!	அதன்	தமிழிைசப்பிரிவில்	பலப்பல	 க்கிய
ல்கள்	இடம்ெபற்றி ப்ப 	கைலஞர்	அளித்த	ெகாைட!

	
சர்ச்ைசக ம்	இல்லாமலில்ைல.	2007இல்	பத்மா	 ப்ரமணியம்	“பரத னி	ட்ரஸ்ட்”
என்ற	ெபயரில்	ஒ 	நடன	ட்ரஸ்ட்	ெதாடர்பான	விழாவிற்காக	கைலஞரிடம்	அ மதி
ேகட்க,	அவர்	ெகாதிப்பைடந்தி க்கிறார்.	பின்னர்	அந்த	இடத்ைத	பர்த-இளங்ேகா
ட்ரஸ்ட்	என	பத்மா	ெபயர்மாற்றி	இ க்கிறார்.	அேனகமாக,	இதற்
பதில யாகத்தான்	தமிழிைச	 வ க் 	மணிமண்டபம்	திறக் ம்	திட்டத்ைத
கைலஞர்	ெசயல்ப த்தி	இ க்க	ேவண் ம்.	ஏெனனில்,	பரதர்	இயற்றிய	நாட் ய
சாஸ்திரம்	தான்	ஒட் ெமாத்த	இந்திய	இைச	மற் ம்	நடனத்திற் 	அ ப்பைட	என



ஆரியர்க	ள்	பலகாலமாய்த்	திரி வாதம்	ெசய் ெகாண் க்கின்றனர்.	ஆனால்
4ஆம்	 ற்றாண் 	நாட் ய	சாஸ்திரத்திற் 	 ன்ேப,	கி 	2ஆம்	 ற்றாண் ன்
சிலப்பதிகாரேம	தமிழர்களின்	இைசக்ேகாட்பா 	மற் ம்	நடனத்திற்கான
க லமாகத்	தமிழர்களால்	க தப்ப கிற .	சிலம் க் 	 ந்ைதய	பஞ்சமர
(ஐந் 	ெதாைக)	உள்ளிட்ட	 ல்க ம்	இைசக்ேகாட்பா க க் 	அ ப்பைட
தாெனனி ம்	சிலம் 	பல்ேவ 	காரணங்க க்காக	ஒ 	மிக க்கிய	மய்யமான
லாக	விளங் கின்ற .

	
2008இல்	கைலஞர்	எ திய	உளியின்	ஓைச	என்கிற	திைரப்படத்தில்,	இைசஞானி
இைளயராஜா	இைசயில்	‘அகந்ைதயில்	ஆ வதா…’	என்கிற	பாடலில்,
தமிழிைசயின்	ெதான்மம்,	அதன்	 ல்கள்,	இைசக்க விகள்	பற்றிய	 றிப் க்கைள
பாடல்	வரிகளாக	வ த்தி ப்பார்!	தி வாசகம்,	ஸ்வப்னம்	ேபான்ற	இைச
ஆல்பங்கள்,	உளியின்	ஓைச	பாடல்	உள்பட,	திைரப்பாடல்களில்	தமிழிைச	பற்றிய
றிப் க்கைள	இைளயராஜா	ைவத்தி ப்பார்.	 றிப்பாக,	ேகாவில்	 றா	என்ற

படத்தில்,	‘அ ேத	தமிேழ…’	என்ற	பாடலில்,	“ேத ம்	ேதவாரம்	இைசப்பாட் ன்
ஆதாரம்	தமிழிைசேய	தனியிைசேய	தரணியிேல	 தலிைசேய”	என்
லைமப்பித்தன்	எ தியி ப்பார்.	இைவ	மட் மின்றி,	இைளயராஜா,	தன்
திைரப்படங்களில்	தமிழிைசயின்	 க்கிய	இைசக்க விகளான	பைற,	நாக ரம்
உள்பட,	நீண்டகாலமாக	இந்த	மண்ணின்	பல்ேவ 	வைகயான	தாள/
ேமளக்க விகைள	பயன்ப த் வ 	அைனவ ம்	அறிந்த .	இைளயராஜாவின்
நாட் ப் ற	இைச,	மக்களிைசக்கான	பங்களிப் 	சாதைனகள்	என்ப
ெசால்லிெதரியேவண் யேத	அல்ல.	அவ்வைகயில்,	தமிழிைசக் 	ெதாண்டாற் ம்
இைளயராஜாைவ	ெப ைமப்ப த்த	இைளயராஜா க் 	இைசஞானி	பட்டத்ைத
கைலஞர்	வழங்கிய 	 ட,	தமிழிைசத்	 ைறக் 	கைலஞர்	ெசய்த	ேசைவ	தான்.
	
(ேமற்ெசான்ன	’அ ேத	தமிேழ’	பாடல்	வரிகளின்ப 	ேதவாரம்	-	7ஆம்	 ற்றாண்
-	தான்	இைசப்பாட் ன்	ஆதாரம்	என் 	ெசான்னால்,	அைத	ம த் 	அதற்
ந்ைதய	இைச ல்கள்,	இைசப்பாடல்கள்,	5ஆம்	 ற்றாண் ேலேய

ெதாடங்கிவிட்ட	பக்தி	இலக்கியம்	சார்ந்த	பாடல்கைள	சிலர்	 றிப்பிடலாம்.	ஆனால்
அன்ைறய	தமிழகத்தில்	247க் ம்	ேமற்பட்ட	சிவ	தலங்களில்	பாடல்ெபற்ற
ேதவாரம்	தான்	என்பதால்	அந்த	வரி	நியாயமாகிற .	அேதேபால்,	தமிழிைச	தான்
தரணியிேலேய	 தன் தலாக	ேதான்றிய	இைச	என்ப ம்
ேகள்விக் ள்ளாக்கப்படலாம்.	அ 	மிகநீண்ட	விவாதம்.	ஆனால்	உலக	வரலாற்றில்,
கிேரக்க	இைசக் ட	 வக்கம்	உண் 	ஆனால்	தமிழிைச	 வக்கேம	ெதரியாத
அள 	பைழய .	ெதால்காப்பியம்,	சிலப்பதிகாரம்,	பஞ்சமர 	ஆகிய	 ல்களின்
காலத்திேலேய	தமிழிைச	மிக ம்	பண்பட்ட,	ேகாட்பா கள்	நன் 	வளர்ந்த
ெசழிப்பான	கைலயாக	திகழ்ந்த 	என்கிறவிதத்தில்,	தமிழிைச	தரணியில்



தலிைச	தான்.)
	
இைவ	அைனத் ம்	நமக் 	ெசால்வ 	ஒன்ேற!	தமிழக	அரசியல்	தைலவர்களில்,
இன் ம்	ஒ 	சவைலப்	பிள்ைளயாக	இ க் ம்	தமிழ்	இைசயின்மீ 	அதிக
அக்கைற ம்	ஆர்வ ம்	ெகாண் ந்த,	தமிழ்	இைசக் 	ெதாண்டாற்றிய	ஒேர
தல்வர்	கைலஞர்	மட் ேம!	த	ன்	வாழ்நாளில்	இன் ம்	அதிக	 ைற	ஆட்சியில்

இ ந்தி ந்தால்,	இன் ம்	 ட	ெசய்தி ப்பார்.	ேமற்ெசான்ன	‘இைசத்தமிழின்
உண்ைம	வரலா ’	 லில்	“அக்காலத்தமிழன்	இைசயில்	உயர்ந்தி ந்தைத
இக்காலத்தமிழன்	உணரவில்ைல”	என் 	கைலஞர்	 ட் க்	காட் ய	க த்ைத
மனதில்	ெகாண் ,	வ ங்காலத்தில்,	தமிழ்ப்பண்பாட்ைட	 ைமயாக	ஆரிய
ஆதிக்க	சக்திகளிடமி ந் 	மீட்ப ேபால்	தமிழ்	இைசைய ம்	மீட்ெட ப்ேபாம்	எனத்
தமிழர்கள்	உ தி	 ேவாம்.
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இனியைவ	இ ப 	என்கிற	இந்தப்	 த்தகத்தின்	தைலப்ைபப்	பார்த்த ம்,
ேபச்சாளர்	ஐ.லிேயானி,	கைலஞ க்கான	தன்	அஞ்சலிக்	 றிப்பில்	எ திய தான்
ஞாபகம்	வந்த :	“ேகாயம் த் ர்ல	தி. .க-வின்	 ப்ெப ம்	விழாைவெயாட்
பட் மன்றம்.	‘மக்க க் ப்	ெபரி ம்	வழிகாட் ய 	இன்னா	நாற்பதா?	இனியைவ
நாற்பதா?’	-	என்ப 	தைலப் .	அ 	அவர்	ெகா த்த தான்.	இன்னா	நாற்ப ,
இனியைவ	நாற்ப 	ெசய் ள்கைளப்	 ரட் த்	தயார்	பண்ணிட் 	ேபாேனாம்.	ஆனா,
எம்.பி	ேதர்தல்ல	தி. .க	ெஜயிச்ச	ெதா திகைள	வச் 	உ வாக்கின	தைலப்
அ ன் 	எங்க க் 	அப் றம்தான்	ெதரிஞ்ச .”
	
நல்லேவைளயாக,	அம்மாதிரியான	ெபா ெயல்லாம்	இல்ைல.	தான்	20	நாட்கள்
ற் லா	ெசன் 	வந்ததன்	அ ப்பைடயிலான	20	பயணக்கட் ைரகள்	என

ேநர யாகேவ	தைலப்பிற் 	வந் வி கிறார்	கைலஞர்.
	
இந்த	இடத்தில்	ெவளிநா 	இன்பச்	 ற் லா	என்ற ம்,	அவரின்	 த்த	மகள்
ெசல்வி	ஒ 	ேநர்காணலில்	ெசான்ன 	அ த்ததாக	நிைனவிற் 	வந்த :
“அப்பா க் ,	நாங்க	ெவளிநா 	ேபாறேத	பி க்கா ,	ெவளிநா 	ேபாேறாம்ன்
ெசான்னாேல	 ைறப்பார்.”	அப்ப யானால்,	இவர்	மட் ம்	ெவளிநா க க்
இன்பச்	 ற் லா	ேபாகலாமா	என் 	உள் க் ள்	ஒ 	விமர்சனம்	எ ந்த .	ஆனால்,
அதற் ம்	அப்ேபாேத	இந் லில்	பதில்	எ தியி க்கிறார்	கைலஞர்.	ஆம்,	இ 	பாதி
அர 	 ைறயிலான	பயணம்,	மீதிதான்	இன்பச்	 ற் லா!	மைனவி	தயா
அம்மாைளத்	தவிர,	அர ப்	பயணத்திற் ரிய	ஆட்களாக	தமிழக	அரசின்	அன்ைறய
நிதிச்	ெசயலாளர்	உள்ளிட்ட	ஒ 	 ைவ ம்	உடன்	அைழத் ச்	ெசன் ள்ளார்.
தவிர,	இந்தப்	பயணங்கள்	யா ம்	அந்தந்த	நாட் ன்	அர கேள	அவைர	வி ம்பி
அைழத்தைவ!	இதில்,	இங்கிலாந் 	பயணத்திற்கா ம்	ெசலைவ	அந்நாேட	ஏற் க்
ெகாள்வதாகச்	ெசால்லியி க்கிற .	ஆனால்,	அரசின்	ெகாள்ைக	இடம்
ெகா க்காத	காரணத்தால்,	தமிழக	அரேச	ெசலைவ	ஏற்றி க்கிற .	(ேராம்	நகரின்
ஒ 	கைடயில்,	கண்ணா ப்	ெபா ெளான்ைற	இந்திய	மதிப்பில்	ஆயிரம்	 பாய்
விைல	ெசான்ன ம்,	விைல	அதிகம்	எனக்	க தி,	அைத	வாங்காமல்
வந் விட்டதாக,	ஓரிடத்தில்	 றிப்பி கிறார்.)



	
அதன்	நன்றிக்	கடனாக,	அரசியல்	ேமைடகளில்	எங் ம்	இப்பயணம்	 றித் ப்
ேபசாமல்,	இந் லின்	கட் ைரகளில்	அரசிதழிேலேய	எ தியி க்கிறார்.
ெசய்திகள்	வாசிக்க	ஆரம்பித்த	காலம்	ெதாட் ,	'கைலஞர்	ெவளிநா 	பயணம்'
என்ப 	ேபான்ற	ெசய்திைய	வாசித்த	ஞாபகமில்ைல.	அவ்வள 	ஏன்,
சிகிச்ைசக்காகக்	 ட	அவர்	ெவளிநா 	ெசன்றவரில்ைல.	அப்ப ச்
ெசன்றி ந்தால்,	அப்பயணங்க ம்	 த்தகங்களாக	வந்தி க் ேம!	(ஒ ேவைள
ெநஞ் க் 	நீதி	பாகங்களில்	 றிப் 	இ க்கலாம்)	எ 	எப்ப ேயா,	கைலஞர்	எ திய
ஒேர	பயணக்	கட் ைர	 ல்	இந்த	'இனியைவ	இ ப '	மட் ம்தான்.
	
பயணத்திற் த்	ேதைவயான	ெபா ட்கைளப்	ெபட் யில்	எ த் 	ைவக் ம்
திட்டத்தில்	ஆரம்பித் ,	வீட் லி ந் 	கிளம்பி	ெசன்ைன	-	பம்பாய்	வழியாகச்
ெசல்வதிலி ந் 	பம்பாய்	விமான	நிைலயத்தில்,	ேகாட்	 ட்
மாட் க்ெகாண் க் ம்	ேகாலத்ைதக்	காண,	அவர்	ேதாழர்கள்	 ய 	வைர
ஒன் 	விடாமல்	அைனத்ைத ம்	எ தியி க்கிறார்.	வழி	ெந க,	தன்ைன	அ ப்பி
ைவப்பதற்காகக்	 ய	 ட்ட ம்,	அதனாேலேய	 றித்த	ேநரத்திற் 	 ன்பாகக்
கிளம்பி ம்,	விமானம்	தன்னால்	தாமதமானதற்காக,	சக	பயணிகளிடம்	அதற்காக
மன்னிப் க்	ேகாரி ம்	 ட	எ தியி க்கிறார்.
	
பம்பாயில்	வசிக் ம்	ெநல்ைலத்	தமிழர்கள்,	அவரிடம்	அப்ேபா ம்	ம 	ெகா க்க
வந்தி க்கிறார்கள்.	காலா'காலாத்திற் ம்,	எங் 	ெசன்றா ம்	அவ க் 	இ
ெதாடர்ந்தி க்கிற .	ெவளிநா களி ம்	 ட,	ெபா மக்கள்	அவைரச்	சந்தித்
அவரிடம்	ம 	ெகா த்தி க்கிறார்கள்.
	
இைவயன்றி,	ெபா வாகேவ	தன் ைடய	வாழ்வின்	பல	நாட்கைள,	மக்கள்
ெப ங் ட்டத்தின்	ந விேலேய	கழித்தி க்கிறார்	கைலஞர்.	ேவ 	எவைர ம்
ேபால,	தன்னால்	சாைலயில்	 தந்திரமாக	உலாவ	 யவில்ைலேய	என்ப ,	ஒ
ெப ங் ைறயாக	1970'களிேலேய	அவ க் 	இ ந்தி க்கிற .	ஒவ்ெவா
ைற ம்,	சி 	ெப மிதத் டன்	அைதக்	 றிப்பிட் க்	காட் கிறார்	அவர்.	அைதத்

தீர்க் ம்	விதமாக,	ெவளிநாட் ச்	சாைலகளில்	ஒ 	வி தைல	உணர் டன்
நடந்தி க்கிறார்.	அப்ப 	ஒ 	 ைற	சாைலயில்	நடந் 	ெசன்
ெகாண் க்ைகயில்,	அங் ம்	கைலஞைரச்	சிலர்	பின்	ெதாடர்ந்தி க்கின்றனர்.
அவர்	ஆச்சரியத் டன்	தி ம்பிப்	பார்க்க,	அவர்கள்	தயா 	அம்மாைளத்
ெதாடர்ந் 	வந்தி க்கிறார்கள்.
	
இந்த	இடத்தில்	இன்ெனான்ைறச்	ெசால்ல	ேவண் ம்,	வா கனில்
ேபாப்பாண்டவைரச்	சந்தித்த	ேபா ,	தயா 	அம்மாள்	அவரிடம்	ெஜபமாைல



வாங்கியதாக	எ கிறார்	கைலஞர்.	இங்ேக,	ெசன்ைன	வீட் ல்	ேகமராக்களின்
ப்ளாஷ்	ெவளிச்சம்	மின்ன,	 ட்டபர்த்தி	சாய்பாபாவிடம்,	ஆசி	வாங்கிய	தயா
அம்மாளின்	காட்சி	நிழலா ய .	அவ்வைகயில்,	அங்கி ந்த	ஒேர	'ப்ளாஷ்
ெவளிச்சம்'	கைலஞரின்	ேபனா	மட் ேம!
	
ேபாப்'ைபச்	சந்திக்கச்	ெசல்ைகயில்,	கைலஞர்	-	தயா 	என	இ வ க் 	மட் ேம
அ மதி	என்றவர்களிடம்	ேபசி,	தன்	 வில்	வந்த	அெலக்சாண்டர்	எ ம்
கிறித் வ க் 	 தலில்	அ மதி	வாங்கிக்	ெகா த்தி க்கிறார்.	பின் 	உள்ேள
ெசன்ற ம்,	ேபாப்'பிடேம	ேபசி,	 விலி ந்த	அைனவ க் ேம	அவைரச்	சந்திக்க
அ மதி	வாங்கிக்	ெகா த்தி க்கிறார்	கைலஞர்.
	
அ ப்பைடயில்	கைலஞர்	ஒ 	திைரக்கதாசிரியர்	என்பதாேலா	என்னேவா,	அவர்
பயணம்	ேமற்ெகாள் ம்	அந்தந்த	நகரங்களின்	வரலா ம்,	அதன்	நாயகர்களின்
வரலா ம்,	அவர்	அங்கி க்ைகயில்	Flashback'களில்	ெசன் 	வ கின்றன.
ஓரிடத்திலி ந் 	இன்ேனார்	இடத்திற் 	ெசல் ம்	இரயில்,	கார்	பயணங்கைள
இதற்காகப்	பயன்ப த்திக்	ெகாள்கிறார்.	இைணய	விக்கிப்பீ யா	 தலான	எதன்
வரலாற்ைற ம்	எளிதில்	அறி ம்	வசதிகள்	ெப கிவிட்ட	காரணத்தால்,	இப்ேபா
அவற்ைற	வாசிக்ைகயில்,	'எல்லாம்	ெதரிந்த	கைதகள்தாேன'	என்கின்ற	எண்ணம்
இயல்பாகேவ	ஏற்ப கிற .	என்றா ம்,	கைலஞரின்	எ த் 	நைட	அதில்
வாரசியம்	தரத்	தவறவில்ைல	என்ேபன்.	உேராம்,	உேர ல ,	பாரீ ,	இட்லர்,	ஆலந்

என	எ ம்	தனித்தமிைழ ம்,	அங்கங் 	ெதானிக் ம்	வசனக்	கவிைத
நைடைய ம்	ெசால்லலாம்.
	

		
	



க காரத்ைத	மணிப்ெபாறி	என்கிறார்,	இலக்ரீசியா'ைவ	ெபாற் ைடப்	 ைவ	என
வர்ணிக்கிறார்.	ஆக்ேடவியாைவ,	மங்ைக	நல்லாள்	என்கிறார்,	அக்ரிப்பானைவ,
ஆபாசக்	களஞ்சியம்	என்கிறார்,	எல்ேலார்	எ த்தி ம்	பி ல்	வாசிக் ம்	நீேரா,
கைலஞரின்	எ த்தில்	யாழ்	வாசிக்கிறான்,	மாக்கியவல்லிையப்	பற்றி	எ ைகயில்,
'அரசியல்	பிைழத்தார்க் 	அறம்	 ற்றா ம்'	எ ம்	சிலப்பதிகாரத்தின்	 ன்
வாக் களில்	 தலாவைத	நிைன 	 ர்கிறார்,	 ேசாலினி	பற்றி	எ ைகயில்,
ஒ 	சனநாயகவாதிக்ேக	உரிய	ஒ 	சி ேகாபம்	அவ ைடய	எ த்தில்
ெவளிப்ப கிற .	அவர்	எ த் 	யாைரப்	பற்றி	எங் 	 ற்றினா ம்	இ தியில்,
தி க் றள்	அல்ல 	சிலப்பதிகாரத்தில்	வந் தான்	நிற்கிற .	ெநதர்லாந்
நாட் ன்	இயற்ைக	அைமப் 	தாழ்வான	ப தி	என்ற ம்,	அைத	கடல்	ெகாண்ட
ம் கா டன்	ஒப்பி கிறார்	கைலஞர்.

	
விட்சர்லாந் 	பயணத்தின்	ேபா ,	ேபரறிஞர்	அண்ணா	அ க்க 	தன்

எ த் களில்	ேமற்ேகாள்	காட் ய	நாடாக,	அைத	நிைன ப த்திக்	ெகாள்கிறார்
கைலஞர்.	அதனாேலேய	அந்நாட் ன்	மீதான	வாஞ்ைச	அவர 	எ த் களில்
ெவளிப்ப கிற .	ஆல்ப்ஸ்	மைலயின்	காற்ைற,	ெதன்ெபாதிைக	மைலக்	காற் டன்
ஒப்பிட் 	எ தியி க்கிறார்.	இ 	தவிர,	அண்ணா	இந் லில்	இன் ம்	இ
இடங்களில்	வ கிறார்.	மன்னன்	நீேரா	காலத்தில்,	ேராமில்	எரிந்த	ெந ப்பின்
காரணம்	ெதரியாதைதப்	ேபாலேவ	1967'ல்	அண்ணா	ஆட்சிக் க்	களங்கம்
விைளவிக் ம்	வைகயில்,	யாேரா	ெந ப் 	 ட் யதாகக்	 றிப்பிட் ,	அவர்கைளச்
சா கிறார்.	இன்ெனா 	இடம்,	ேபாப்	ஆண்டவ டனான	சந்திப் .	ேபாப்பிடம்,
உங்கைள	அன் 	சந்தித்த	அண்ணாவின்	தம்பி	என்ப 	ேபான் ,	அவைர
நிைன ட் ப்	ேப கிறார்	கைலஞர்.
	
அண்ணாவிற் 	அ த் ,	'ேகள்வி	-	பதில்	இல்லாம ம்	கைலஞர்	இல்ைல.
இந் லி ம்,	ெவளிநாட் 	நி பர்கள்	கைலஞைரப்	ேபட் 	கண்டைவ	அைனத் ம்,
ேகள்வி	-	பதில்	பாணியில்	வ கின்றன.	அ ,	தி க	கட்சி	தன்	திராவிட	நா
ேகாரிக்ைகையக்	ைகவிட் ,	ஆட்சிையப்	பி த் ,	'மாநில	 யாட்சி'க்காக
வ வாகக்	 ரல்	ெகா த் க்	ெகாண் ந்த	காலகட்டம்	என்பதால்	(1970),
ெப ம்பாலான	ேகள்விகள்	மாநிலத்திற் 	அதிக	அதிகாரம்	ேகட்பைத	ஒட் ேய
அைமந்தி க்கின்றன.	அ 	ெஜர்மனியில்	எ க்கப்பட்ட	வாெனாலி,	அச் 	ஊடகப்
ேபட் கள்	என்றா ம்	சரி,	பாரீசில்	பிபிசி	எ த்த	ேபட் யி ம்	சரி.
	
ெஜர்மனி	ேபட் களின்	ேபா 	ேகட்கப்பட்ட	ேகள்விகள்:
	
ேக:	நீங்கள்	இங் 	பார்த்த	இடங்கள்,	ெதாழிற்சாைலகள்,	இன் ம்	மற்றவற்றில்
இ ந் 	எ 	உங்கள்	மாநிலத் க் ப்	பயன்ப வதாக	இ க் 	என்



க கிறீர்கள்..?
ப:	எத்தைனேயா	இ ப்பி ம்,	வீட் 	வசதித்	 ைறயில்	ெசர்மனி	அைடந் ள்ள
ன்ேனற்றம்	 றிப்பிடத்தக்க .	அத் ைறயில்	இங் 	கைடப்பி க்கப்ப ம்	 ைற

ஆராயப்பட் ,	எங்கள்	மாநிலத்தி ம்	கைடப்பி க்கப்ப வதற்கான	 யற்சிகைள
நான்	ேமற்ெகாள்ேவன்.
	
ேக:	இலங்ைகயிலி ந் ,	தமிழ்	நாட் ற் த்	தமிழர்கள்	 ேயறத்	 வங்கி
விட்டார்களா..?
ப:	ஏற்கனேவ	ைகெய த்தான,	சாஸ்திரி	-	பண்டாரநாயகா	ஒப்பந்தப்ப ,	தமிழர்கள்

ெபயர்ந் 	வந் 	ெகாண் க்கிறார்கள்.
	
இலண்டன்	பிபிசி	ேபட் யில்	ேகட்கப்பட்ட	ேகள்வி:
ேக:	மற்ற	மாநில	 தல்வர்கள்,	உங்கைளப்	ேபால	மாநிலங்க க் 	அதிக	அதிகாரம்
ேகட்கிறார்களா?
ப:	அவர்க க் ம்	அந்த	வி ப்பமி க்கிற .	ஆனால்,	ெவளிப்பைடயாகத்
ெதரிவிக்க	அவர்கள்	 ன்வரவில்ைல.	இதற் ப்	பல	காரணங்கள்	உள்ளன.
எ த் க்காட்டாக,	மத்தியி ம்	மாநிலங்களி ம்	ஒேர	கட்சி,	ஆட்சியில்	இ ப்ப
ஒ 	சிலைர	 தந்திரமாகப்	ேபச	இயலாமல்	கட் ப்ப த் கிற .
	
இ தியாக,	 ற் லா	ஒ 	 க் 	வந் 	பாரீசில்	நடந்த	 ன்றாம்	உலகத்	தமிழ்
மாநாட் ல்	நிைறேவ கிற .	 ன் 	இலட்சம்	ெசாற்கள்	ெகாண்ட	ஆங்கிலம்	-
தமிழ்	அகராதி	ேபாதா ,	ஆ 	இலட்சம்	ெசாற்கேள ம்	தமிழில்	இ க் ம்.	அைவ
அைனத்ைத ம்	அகராதியில்	ெகாண் 	வரேவண் ெமன	அப்ேபாேத
அம்ேமைடயில்	ேபசியி க்கிறார்	கைலஞர்.	பின்,	மாநாட் லி ந் 	எகிப் 	வழியாக
பம்பாய்.	அங்கி ந் 	அ த் 	தமிழகெமன	வீ 	தி ம்பல்	அைமகிற .
	
இப்பயணத்தில்,	கைலஞர்	கண்ட	எல்லா	நா க ம்	-	 றிப்பாக	 விஸ்	-	 ற் லா
லம்	ெபா ளீட் 	அரசின்	வ வாையப்	ெப க் வ 	ஓர்	ஆட்சியாளராக,	அவர்

கண்கைள	உ த்திக்	ெகாண்ேடயி ந்தைத,	 த்தகம்	ெந க ம்	வ ம்
றிப் களிலி ந் 	அறிய	 கிற .	இந்த	இ ப 	நாள்	பயணத்தின்

விைளவாகேவ,	தமிழகத்தில்	' ற் லாத்	 ைற'	என் 	தனியாக	ஓர்
அைமச்சகத்ைத ம்,	அதற்கான	அ வலகத்ைத ம்	உ வாக்கியி க்கிறார்.	ஆக,
இப்பயணத்தின்	 லம்,	தமிழகம்	அைடந்த	இ 	ெப ம்	பலன்களாக	வீட் 	வசதித்
ைற	வளர்ச்சிைய ம்,	 ற் லாத்	 ைறயின்	ேதாற்றத்ைத ம்	ெசால்லலாம்.

	
இந்த	இனியைவ	இ ப 	 ைல,	கைலஞரின்	ெவளிநாட் 	பயணத்தின்
அ ப்பைடயிலான	 ல்	என்ப டன்	ேசர்த் ,	அவ ைடய	ஒ 	திறந்த	ைடரி



ேபாலேவ	பார்க்கலாம்.	ேராம்,	இத்தாலி,	ெஜர்மனி,	இங்கிலாந் 	ேபான்ற	நாட் ன்
பண்ைடய,	அன்ைறய	வரலா கள்	வ ம்	அளவிற் ,	பயணத்தின்	ேபா 	தான்
ஆைசயாக	ேகமராவால்	எ த்த	சில	சிற்ப	/	ஓவியப்	படங்கள்	அழிந் 	ேபான
மாதிரியான	நிகழ் க ம்	வந் 	ெசல்கின்றன.	ஆம்,	இந்த	விமான	நிைலயத்தில்
இந்த	விமானம்	தாமதமாக	வந்த 	என்ப 	 தற்ெகாண் ,	பயணம்	 ந்
ேநராக,	அண்ணா	ச க்கம்	ெசன்ற 	வைர	அைனத்ைத ம்	-	சிறி ,	ெபரி
பாராட் ப்	 றந்தள்ளா 	-	ஒவ்ெவா 	நிகழ்ைவ ம்	 றிப்பிட் 	எ தி
ைவத்தி க்கிறார்.
	
கைலஞர்	மீ 	விமர்சனங்கள்	எ வதற் ம்	சரி,	பின்ெபா நாள்
அவ்விமர்சனங்க க் 	எங்ேக ம்	பதில்	கிைடப்பதற் ம்	சரி,	அவ ைடய	இந்தத்
தன் ணர் தான்	காரணம்.	ேவ 	எந்தத்	 ைறயில்	இ ப்பவர்கைள ம்	விட,
ெபா வாழ்வி ம்	அரசியலி ம்	இ ப்பவர்க க் 	இந்தத்	தன் ணர் 	மிக
க்கியம்.	கைலஞ க் 	அ 	அதிகமாகேவ	இ ந்த 	என்பதற் 	இந் ல்

இன் ேமார்	எ த் க்காட் .
	
***
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கைலஞர்	தன்	ெபா வாழ்ைவ	எ த்தாளராகத்	 வக்கினார்.	பல்ேவ 	 ைறகளில்
பல்ேவ 	ெபா ப் கள்	 மந்தா ம்	எ த்தாளராகேவ	வாழ்ந்தார்.	இறக் ம்	வைர
கைலஞர்	எ த்தாளர்	தான்.	தன்ைனத்	தவிர	ேவ 	யா க் ம்	ஒன் ம்	ெதரியா ,
தன்ைன	ேபால	சாதித்தவன்	ேவ 	எவ ம்	கிைடயா 	என்ற	எண்ணம்
ெகாண்டவர்கள்	மி ந் 	காணப்ப ம்	 ைறகளில்	 தலிடம்	எ த்தாளர்க க்
என்ற	 ற்ைற	கண்ைண	 க்	ெகாண் 	ஏற் 	ெகாள்ளலாம்	என்றா ம்	 ட
கைலஞரின்	எ த் 	சார்ந் 	வ ம்	விமர்சனங்கள்	இதைன ம்	கடந்த	வன்மத்தின்
உச்சத்ைதத்	ெதாட்டைவ	என்றால்	மிைக	கிைடயா .	
	
18	வய 	இைளஞனான	க ணாநிதி	 வக்கிய	ைகெய த் ப்	பத்திரிக்ைக
ரெசாலியில்	தான்	அவரின்	எ த் 	பணி	 வங்கிய .	தன்	க ன	உைழப்பா ம்

விடா யற்சியா ம்	 ரெசாலி	பத்திரிக்ைகைய	ெதாடர்ந் 	நடத்தி	வந்தைத,
அதில்	எ வைத	 தல்கடைமயாக	க தியைத	விட	எ த்தின்	மீதான	அவரின்
ஈர்ப் க் 	ேவ 	சான் க ம்	ேவண் ேமா!	தி வா ரில்	இ ந் 	தஞ்ைசக் ம்
அங்கி ந் 	ெசன்ைனக் ம்	 ரெசாலியில்	பதிப்பகம்	மாறிய .	1960-ம்	ஆண் ல்
ெபரியாரின்	பிறந்த	நாளில்	இ ந் 	நாளிதழாக	மாற்றம்	ெபற்ற .	 ரெசாலி
பத்திரிக்ைககளில்	வந்தவற்ைற	ெதாடர்ச்சியாய்ப்	ப த் 	வந்த	வாசகர்க க்
இைணயாக,	அவற்ைறப்	ைபண்ட்	ெசய் 	ெபாக்கிஷமாக	ேசர்த் 	ைவத்த
ரெசாலியில்	 ரட் 	பக்தர்களின்	வளர்ச்சி ம்	திராவிட	இயக்கத்தின்

வளர்ச்சிேயா 	ஒன்றிைணந் 	நடந்த	ஒன் .	
	
கைலஞர்	நிைன 	நீயா	நானா	நிகழ்வில்	(விஜய்	 வி)	 ைர கன்	தன்ைன	எ த
ைவக்க	கைலஞர்	எ த்த	 யற்சிகைள	ெநகிழ்ச்சிேயா 	நிைன 	 ர்ந்தார்.
இன் 	தமிழகத்தில்	பல	ஆயிரம்	ேபர்	எ த்தாளர்களாக	உ வாக	 யற்சிக் ம்
ழ க் 	வித்திட்டவர்களில்	ஒ வர்	கைலஞர்.	இைணயத்தி ம்	மற்ற

ெமாழிகைள	விட	தமிழில்	எ ேவார்	எண்ணிக்ைக	ஒப்பீட்டளவில்,	சதவீத
அளவில்	அதிகமாக	இ க்க	எ த் 	 ைறயில்	கைலஞர்	உைடத்த	பல
மனத்தைடகள்	 க்கிய	காரணம்.	
	



கைத	எ பவேன	எ த்தாளர்,	அதி ம்	 ரிந் 	ெகாள்ளக்க னமான	 ைறயில்
எ பவன்	தரமானவன்,	அன்றாட	விஷயங்களில்	கவனத்ைத	ெச த் வ
தரமற்ற	நிைலக் 	தள் ம்	என்ற	எ த் லக	நாட்டாைமத்	தீர்ப் கைள	ெபா ட்டாக
மதிக்காமல்	எ த்ைத	ெகாண் 	ச க	அவலங்கைள	மக்கள்	 ன்	 கி ரித்திக்
காட் ய	கைலஞரின்	எ த்ைதக்	 ைற	ெசால்பவர்கைளக்	கண் 	வியப்
ேமலி கிற .	
	
பள்ளிக்	கல்வி	 ைறவாக	ெபற்ற	ஒ வன்	தன்	விடா யற்சியால்	தி க் ற க்
உைர ம்	ெதால்காப்பிய	 ங்கா ம்	எ தி	சாதித்தான்	என்ப 	த ம்
பிரமிப்ைப	அவரின்	எ த் லகச்	சாதைனயான	 ரெசாலி	எளிதில்	தாண்
வி கிற .	அவர்	எ திய	 த்தகங்க க் 	 ைற 	கிைடயா .	மணிப்பிரவாள
நைடயில்	எ வேத	உயர்ெவன		எண்ணியி ந்த	ெப ங் ட்டத்தின்	 ன்
வடெமாழிச்	ெசாற்கள்	தவிர்த் 	தமிழ்	எ த	 வங்கிய	ஒ 	ஜனத்திரைள
உ வாக்கியதில்	எ த்தாளர்	கைலஞரின்	பங் 	அளப்பரிய .	
	
கைலஞரின்	எ த் க்கள்	பளிச்சிட்ட	மற் ெமா 	 ைறயான	திைரக்கைதப்
பணியில்	அவரைடந்த	 க ம்	ெபா ம்	தமிழ்த்திைரப்பட		வரலாற்றில்	ஓர்	அரிய
சாதைன	என்றால்	மிைகயாகா .	மாணவனாக	திராவிட	இயக்கம்	பற்றிய	எந்த
ரித ம்	இலலாத	நிைலயிேலேய	என்	பள்ளி	நாட்களில்	பராசக்தி	பட		வசனம்
பிரபலம்	தான்.	என்	ேவதியியல்	ஆசிரியர்	பள்ளி	நிகழ் களில்	பராசக்தி	வசனத்ைத
அப்ப ேய	ேபசிக்	காட் வார்.	பள்ளி	மாணவர்கள்	நாடகங்கைள	நடத்த
ெப யற்சி	எ த்த	அந்த		ஆசிரியரின்	நாடகம்,	வசனம்	மீதான	காத க் 	யார்
காரணம்	என்பைத	 ரிந் 	ெகாள்வ 	க னமான	என்ன!		
	
திைரக்கைதயில்	தனக்ெகன	ஒ 	தனி	பாணிைய	உ வாக்கி,	தமிழ்	வசனங்கள்
மீ 	காதல்	ெகாண்ட,	அதற்காக	படங்கைள	ேத 	ெசன் 	மீண் ம்	மீண் ம்
பார்க் ம்	நிைலைய	உ வாக்கியவர்	கைலஞர்.	அவர்	எ த் ,	திைரக்கைத
வழியாக	கிைடத்த	வ வாைய	எப்ப 	ெசல 	ெசய்தார்	என்பைத	விளக்கி	அவேர
ெவளியிட்ட	 றிப் 	இ 	(கட்சி	உடன்பிறப் க க் 	க ணாநிதி	எ தி ள்ள
க தம்):
	



		
	
�������	���������,	���	�������	��������
�������	�����	����������	���������	�����
�����	�����������	��	����	��������,	���
�������	�����������	�������	�����������.
����������	��������������	�����������	‘���
�������’	����.	������������������	‘����������
����’	����	���������	�����	��������	�����
������������������.	����������	����
������������	������	���������	��������	�����
������������������	���,	����������
����������	‘��	����’	�����	�������	�����������
���,	������	�������	������	����
���������������	���	��������.	����	���������
�����	�������	����	�����,	������	�����������
���������	�������	��������������	���	������
���.	����	����������	���	������?	������
������������	�����������	���������
�����������?	������	�������	�����������
��������������	������������	������?
	
�������������������	������	‘���������’���,



������	����������������,	����������	�������,
����������	‘������’	���������������	�������
������	�����	������	������	�����?	����
�������������	�������	����	����
�������������.	�����	�������������	������
�����	����������	������	������������
��������	–	“������	�����,	����������	�����,
������	�����	�����������	������������	�����
�������������	���������,	�������������
���������”	�����	�������	���������
����������	�����������,	���	��������	�����
���������	��������	����,	�������������	����
������������	������	�������,	����	����������
�������	��������������������������,	������
���������	�������,	����������	�������,	������
�����������	�����	�������,	���	�����
����������	�����	�����	��������	����������
����������	�����������	������
��������������.
	
����	�������	���������	������	��������
�������������	���������	������.	�����
������������	(��������	����	������������)
��������	������	������	�����������
�����������	����������	�������������
���������	�������	���������,	����������,
�����������	�����������	�������,	���
�����������	��������	��������������
������������	�����������	������	-	���������
�����������������	���������	���������
���������	����.	����	���������	���������
����������	�������	��������	�������
����������	���������	���������,	�����	�����
�������	����	����������	�����������,
������������	������	�������	���������������,
�����	���������������	�������������
����������������,	����	������	����������



���������	�����	������������	������������
����.	���������	��������	‘�����	�����’	�������
“������	��������	������	�������”	�����
��������������	��������,	������	�����������
������	�������	���������	���������	�����	����
�����-�������������,	12	����	�������	������
�����	���������������	������	������	-
��������������,	������������
����������������,	�������	�������,	���
�������	��	�������	���������	�������������,
���	������������	�������������	������,
�����������	�������������	����������	������,
�������	�����	�����������������	������
������	�����	����	�����������	�������������
�����������	�����;	�������	������������
�����������	�����.	��������	������������
��������	�����	������	�������������
������������	������	������������	���������
�����������,	42	�����	�����	�����������
�������,	19	�����	�����	���������	���������
������	��������������	�������
������������������	����	����������	����
�����	�����	���;	�������������,	‘�����������
�������	���������’,	‘�����	���	�������
�������������������’	����	��������������,
����������	��������	�������������.	���	����
����������	����	�������	��������������
�����������	����������	������	����������,
��������������	�����.	���������������	������
�������	��������	�������	��������������
���������	�����.	����	�������	�����,	������
������	‘������	������	����������’	�����
��������	-	1940-�����	����	����������	������,
������������	���	���������	���������
�������������,	������	�������������	����
��������������	�����	������	���
�������������	���������.	���������������,



�����	�������	���������	��������	‘���������’
������������,	�����	�������	�����������
��������	‘�������	������’,	‘�����’	������
�������������	����	�������	����
�������������	����������	����	��������,
���������	����	�������	��������	����
����������.	�������	‘��������’,	‘�������’,
‘�����������’,	‘������	������’,	‘����	������
������,	‘����������	����’,	‘����’,	‘����������
������’,	‘������’	�����������	����������
��������	‘��������-������’	�������	76
�����������	���	�����	�����������������.	���
�����������	����������	�����������������.
�������	�����������	������	‘��������	������’
�������	‘������	������’	�������	����	����
�������	������	����������	������	�������
�������	�����������,	�������	��������	������
����	����������	����	����	����������	������
�������	�����	�����������	���������������	–
‘�����������,	��������	����	����	��	������’
�����	�������	�����-��������	���������������
�������	�����������	����������.	����������
����	����������	���������	��������
������������	���	(������������
�����������������	���������).	���	����	����
������	�������	�����������	�����	����������
������������	������	����������	��������
�������	�����	���������	�������������
��������	����	���������	��������������
����������.	����������	�������	����������
��������������	��������	�����������	������
����������������	�����	������������	����
����������.	�����������	�����������
�����������	���������	��������,	�����������
����������,	�����������,	�����	�������,
�����������	��	�������	��������	����
����������	������	-	�����	����������,



����������	����������	��������
���������������	�������	��������	-	������
��������������	���	����������
��������������,	��������	������,
�����������������	������	�������,	���������
�������	�.���.��.,	�����������	�����
��.�����������,	���������	������	�����������
�������	��.��.��������	�����	��������
������������	11	��������	�������	�������
���������.	�����	������	����,	�����	������
����,	������������	�������	�������	��������
��������������	����,	������	���������	�������
����������-���������	�������
�������������������	����.	2004-2005-��	�������
‘�������	�������’	�����������������	11	������
��������,	‘��������’	�����������������	10
������	��������	���������	������	������
��������	-	�������������	�����-��������
�������������	��.�.��������	������	��������
��������	��������.	9-7-2008-��	‘�������	���’
�����������������	������	��������	25	������
��������	���	������	������	������	���	����
����������	18	����	������	�����	��������
�������	������	�������������	�����������	-
������	�����������	��������	��������
��������	����������.	17-9-2009���	‘����	�������’
�����������������	������	50	������	������
�������������.	���������������	�����������
���������	�������	�������������
��������������	����������	�����
�����������������,	������	���������	�������
�����	61	������	������	�����	�����	�����
��������	������	����������	����	11	������
����������	��������	����	�������	29-10-2009	�����
����������.	27-4-2010	�����	‘������’
�����������������	���������	����	45	������
������	������	�������������.	����	���������



�����������	������	��������	��������	�����
������������������	��������������	����
�����	����	�������	�������������.	‘��������	–
������’	�����������������	8-9-2009-��	10	������
��������,	6-6-2010-��	12	1/2	������	��������	������
�������������.	����	�����������	������
�������	25	������	��������	������	2	1/2	������
������	����	�������������	22	1/2	������
����������.	����	���������������	�����
��������	������������������������	������
�������	�������	�����	������������	�������
��������.	�������	�����������	���������
�������	����������	����������	��������	�����.
�����������	�������	50	������	������	��������
�����-��������	�����	������	��������
��������������.	�������	������������
���������,	�������	�����������	������
���������,	���������	�����	����������������
�����������	������������	�������	�������,	��
������	�������	�������	������	������	������.
���	�����������	��������	�������	����������
����	�����������	��������	����������
������������	���������.	��������	��������
������	����	����������������,	��������
����������,	����������������	����������
�����������	������������	�����-��������
�����������	��������	������������������.
����������	���������������	�����	������
��������	����	������������	�����	��������
��������	�����������	10	������	��������
�����������	������������������.	‘���’
�������������	������������	�����������
������	���	�����	�����	���������	�����������
��������	����	�������	��������������	100	�����
��������	������	�������	10	�����	��������
�����	�����	��������	�����������	��������
��������,	��.��.���������	��������	‘������



���������	����������’	�������	���������	����
����������������	����	�����������
���������������.	11-1-2007	�����	��������	30-���
������	���������	��������	����	�����������	-
����	5	�����	��������������	�����������
������	������������-����������	������������
���	�����	������	�����������	������������
�����	���������,	�������	����	������������
����	�����	�������������.	����
���������������	����������	��������������
�������-����	����������	��������	�����
�������	����	�����������,	������	�����������
����������	�������	�����������	�������
������	�������������,	����������
�������������	�����	����	������	������,	���
���	������	���������	�������	������������.
����	���	�����	������	���������������	‘������
��.���������	���������	����������’	����
�������	����������	�����	����������
����������	��������	������������	������	17
�������������	���	���	������	������	�����
������������	�����������	����������������.
��.��.���	���������	‘������	���������
����������’����	����	������������	������
������	�����	����������	������������
�����������	����������������������-
���������	����	����������������	�����������
������������	��������.	����	�������	2005
�������	�����	�����	����	�����	�������	���	2337
��������	��������	2	�������	1	��������	45
������	������	������	�����	����������������.
����	�����������	����������	��������	�������
���������	��������.	‘���’
�����������������������	����������	�������
10	�����	��������-‘������	���������
����������’����	������	5	�����	������	����
������	5	�����	������	���������	������	�������



�����������������.	����	��������������
�������	����������������������	���	�����
������	�����������	����������������
��������������	26-7-2008	�����	������	����
���������������	������������,	������������,
���������	����	�����������	���������
��������	����������������	������
�������������	����������	����������������.
���������	��������	���	��������������������
�����	�������	����	������	����������	������
�����������	������	��������������	�����	����
������	������������	�������������
�������������.	������������	�����	������
���������������	����	��������	��������	�����
��������	�����������	���-��������������
���������	�������	���	��������������	������
���������	�������	���������,	�������	�������
������������������	����������������.	‘���’
�������������	������������	�����	�������
�����������	�������	����������������	-	18-10-2005
�����	’���’	�������������	������������
��������	�����	100	�����	��������	-	22.5	�����
������	������	������	���������	���������	����
������	��������	77.5	�����	������	���������
�����������������	���	����	����	��������
��������	�������	2	�����	������
���������������	��������,	������
�����������������	���	����������	��������
�������	��������	���������������.	��������
���	������������������	���,	�����	�����������
�����	������	��������	������	���	�����������
����	����	�������	�����������.	����	���
��������������	��������������	������������
������,	�������	����	��������	���������
�����������	����������	��������	������.	�����
����	�������������	������������
���������������	�������	������������



����������	��������.	������	��.��.�.
��������������	�������������	�������
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அண்ணாவிற் 	க ணாநிதிைய	அறி கப்ப த்தியேத	அவரின்	எ த் 	தான்.
எ த்தின்	மற்ெறா 	பரிணாம	வளர்ச்சியான	திைரக்கைதயில்	அவர்	 ரிந்த
சாதைனக க் ம்	 ைற 	கிைடயா .	அவ க் ள்	இ ந்த	எ த்தாளேன
அவரின்	பல்ேவ 	ச க	சீர்தி த்த	 க க் 	காரணம்	என்ப 	 ரிந்தால்
கைலஞ க்கான	இடம்	காலத் க் ம்	எ த் 	 ைறயில்	நிைலத் 	நிற் ம்.	
	
ெபண்	ம த் வர்கள்	இல்லாததால்	ம த் வம்	பார்க் ம்	உரிைம	ம க்கப்பட்
உயிரிழந்த	ெபண்களின்	நிைலையக்	கண் 	வ ந்தி	ம த் வம்	ப த்
அவர்க க் 	ம த் வம்	பார்க் ம்	பணிேயா 	ேம ம்	பல	ெபண்	ம த் வர்கைள
உ வாக்கிய,	ெபண்கள்	ம த் வ	கல் ரியாக	கி த் வ	ம த் வ
கல் ரியிைன	 வக்கி	நடத்தி	வந்த	அதன்	நி வனர்	இடா	ஸ்கட்டர்	அவர்களின்
ேபாற் த க் ரிய	ெசயல்	தான்	கைலஞரின்	இப்பணிக் 	இைணயாய்
நிைன க் 	வ கிற .	
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கைலஞரின்	அரசியல்	பற்றிக்	ெகாஞ்சம்	ெதரி ம்.	ேநர்ைமயாகச்	ெசான்னால்
இைணயப்	பரிச்சயத் க் 	பிறேக	ஓரள 	அறிந் 	ெகாண்ேடன்.	தீவிர	எம்.ஜி.ஆர்.
அபிமானம்	ெகாண்ட	 ம்பச்	 ழலில்	இ ந்
வந்த	என்னால்	“நம்	வீட் ல்	அதி க க் 	ஏன்	ஓட் 	ேபா கிறார்கள்?”
என்பதற்கான		நியாயமான	காரணங்கைள	-	அப்ப 	ஏேத ம்	இ ந்தி ந்தால்	-
இ வைர	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ந்ததில்ைல.
	
எம்.ஜி.ஆர்.	நல்லவர்,	நம்பியார்	ெகட்டவர்	என் ம்	சினிமா	பாணியில்தான்
க ணாநிதிக் 	ஒ 	வில்லன்	பிம்பம்	எங்கள்	வீட் ல்	இ ந்த .	உண்ைமயில்
அதற் ப்	பின்ேன	'எம்.ஜி.ஆர்.	மைலயாளி'	எ ம்	ெமாழிப்	பாசம்	தவிர	ேவ
காரணம்	எ ம்	இ ந்தி க்க	 யா .	அதன்	நீட்சியாக		அவரால்
உ வாக்கப்பட்ட	கட்சி	ேதால்வி	அைடயக்	 டா 	என் ம்	வி வாசத்தின்
அ ப்பைடயில்	அவர 	மைற க் ப்	பின் ம்	என்	வீட் ல்	ெஜயலலிதா க்
வாக்களித் 	வந்தி க்கிறார்கள்.	ேவ 	ெகாள்ைகரீதியான	காரணங்கள்	ஏ ம்
இ ந்ததாகத்	ெதரியவில்ைல.	அல்ல 	அைத	விளக்க	வீட் ல்	உள்ளவர்க க்
ெதரியவில்ைல.
	
ேயாசித் ப்	பார்த்தால்	எம்.ஜி.ஆர்.	ெசத்தைத	நம்பாமல்	இரட்ைட	இைலக்ேக
வாக்களித் க்	ெகாண் ந்த	பட் க்காட் க்	கிழவிகளின்	 ைறக் ம்	இதற் ம்
ெபரிய	வித்தியாசம்	ஒன் ம்	இல்ைல	தான்!
	
திதாக	ஓட் ப்	ேபாட	வ ம்	ஆர்வக்ேகாளாறான	ப வத்தில்தான்	2011ல்
கைலஞைர	-	அப்ெபா 	நடந்த	சில	பல	விஷயங்கைள	மட் ேம	அறிந் 	/	 ரிந் 	-
அதிகம்	விமர்சித் 	வந்ேதன்.	அைத	ரசிக்க	நான் 	ேபர்	இ க்கிறார்கள்	என்ற
இைணயச்	 ழலின்	 ஷியில்	இன் ம்	கீழிறங்கி	“கட் மரம்”	என்ெறல்லாம்	ேபசி,
ஏசிக்	ெகாண் 	இ ந்தி க்கிேறன்.	அந்தத்	ேதர்தலின்	அதி க	ெவற்றி ம்,
அைதத்	ெதாடர்ந்த	ஆட்சிக்கால ம்	சற்ேற…	அல்ல	நிைறயேவ	ேயாசிக்க
ைவத்ததன்	பலன்தான்	தி க	பற்றி	-	 றிப்பாக	கைலஞர்	பற்றி	-	அறிந்
ெகாள்ளத்	தைலப்பட்டதின்	காரணம்.	அதற் 	ெஜயலலிதா க் 	நன்றி!



	
இைணயத்தின்	உதவியால்	கைலஞர்	பற்றி	சிறி 	சிறிதாக	அறிய	ேநர்ந்த .
இன் ம்	 க்கத்	ெதரியா 	என்றா ம்	அறிந்தவைர	கடந்த	தி க,	அதி க
ஆட்சிக்	காலங்களின்	ஒப்பீட் ல்	தற்ெபா ள்ள	எந்தக்	கட்சிைய ம்	விட	அதிக
த தி ம்,	ெசயல்பா க ம்,	தமிழகத்தின்	வளர்ச்சியில்	மற்ற	கட்சிகைள	விட
தி கவின்	பங் ேம	சிறப்பான 	என்பைத ம்	ஓரள 	உணர்ந்ேதன்.	(இப்ெபா ம்
நான்	உடன்பிறப் 	அல்ல.	ஆனால்	ஒப்பீ களின்	அ ப்பைடயில்	தி க	சார் 	நிைல
எ த் ள்ள	ஒ 	வாக்காளர்	மட் ேம.)
	
*
	
கைலஞைரப்	பற்றி	அறிந் 	ெகாள்ள	இ ந்த		ஆர்வத் க் 	அவர 	அரசியல்
தாண் 	அவர்	எ த் க்க ம்	 க்கிய	உந் தல்.	அந்த	வைகயில்தான்	கைலஞர்
எ திய		'ெமாழிப்ேபாரில்	ஒ 	களம்!'	 ைல	வாசிக் ம்	வாய்ப் க்	கிட் ய .
மிகச்சிறிய,	எளிய	நைடயிலான		 த்தகம்தான்.	ஆனால்	அதில்	ெபாதிந் ள்ள	
விஷயம்	அத்தைன	சிறியதல்ல.	ெசால்லப்ேபானால்	இைதப் த்தகமாக ம்	அவர்
எ தவில்ைல.	பாைளயங்ேகாட்ைட	சிைறயில்	இ ந்த	ெபா 	உடன்பிறப் க க்
எ திய	ஒ 	நீண்ட		மடல்	தான்	இ .	பிற்பா 	2002ல்	இதன்	உள்ளடக்கத்தின்
சமகால	 க்கியத் வம்	க தி	தனிேய	 த்தகமாக	ெவளியிட் க்கிறார்கள்.
	
ன்ெபல்லாம்	நிைனப்ேபன்	“இந்திைய	ஏன்	இவ்வள 	ெவ க்கிறார்கள்

அவசியமில்லாமல்?	அ ம்	ஒர்	ெமாழிதாேன.	வடெமாழிச்	ெசாற்கள்	கலந்தால்
என்ன?	 யா	 கி	வி ம்?	அதனால்	எல்லாம்	தமிழ்	அழியவா	ேபாகிற ?
மிைகயாகத்தான்	உணர்ச்சி	வசப்ப கிறார்கள்”	என்ற	எண்ணம்	உள் க் ள்
இ க் ம்.	“இந்திைய	மற்ற	மாநிலங்கள்	ேபால	நா ம்	பள்ளிகளில்	கட்டாயமாக்கி
இ ந்தால்	ேவைல	வாய்ப் 	பிரகாசமா	இ க் ம்”	என்ற	வாசகத்ைத	ப க்கற	காலம்
ெதாட் 	யாராவ 	ெவவ்ேவ 	சந்தர்ப்பங்களில்	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
இ ந்தி க்கிறார்கள்.	தவறாமல்	அைதெயாட் 	தி கைவ ம்	கைலஞைர ம்
பின்ெனாட்டாய்	திட் வார்கள்.	அெதல்லாம்	நியாயம்தாேன	என் தான்	அப்ேபா
ேதான்றி	இ க்கிற !
	
அப்ப யான	எல்லாக்	ேகள்விக க் ம்	இந்த	சின்னஞ்சிறிய	 த்தகம்	பதில்
ெசால்கிற .	இந்திைய	ஆட்சி	ெமாழியாக் வதன்	 லம்	ஆங்கிலத்ைத
தவிர்க்க ம்	 யற்சி	நடந்த ள்ள 	என்ப ம்	இதில்	ெதரிகிற .
	



		
	
அரசியல்	தைலவர்கள்	 யசரிைத	அல்ல 	தம்	வாழ்க்ைகச்	சம்பவங்கள்	 றித்
எ வதில்	ஒ 	நல்ல	பக்கவிைள 	உண் .	ேதசத்தின்	வரலா ம்	ேசர்ந் 	அதில்
பதிவாகி	வி ம்.	காந்தியின்	சத்திய	ேசாதைன	எப்ப 	இந்தியாவின்	ஒ 	காலகட்ட
வரலாற்ைறச்	ெசால்லியேதா,	அேத	ேபால்	இந் ல்	தமிழகத்தின்	சில	ஆண் களின்
வரலாற்ைறப்	பகர்கிற .	 யநலத்திலி ந் 	எ ம்	ெபா நலம்	என்ப 	இ 	தான்
ேபால	!
	
1965ல்	ெமாழிப்ேபார்	காரணமாக	ேதசியப்பா காப் 	சட்டத்தின்கீழ்	கைலஞர்
சிைறயில்	அைடக்கப்பட் ந்த	காலத்தில்	இம்மடைல	எ கிறார்.	(இப் த்தகம்
எ ைகயில்	4வ 	 ைறயாக	இேத	ேபாராட்டத்திற்காக	சிைற	ெசன்றி க்கிறார்.
இம் ைற	ேபாட் ப்ப 	ேதசியப்	பா காப் க் 	ஊ 	விைளவிப்பதான	வழக் .
இதற் 	 ன்ெபல்லாம்	10,	15	நாள்	சிைறதான்.)	ஆரம்பேம	பாைளயங்ேகாட்ைட
சிைறயில்	ைகதியாக	இ க்கிற	 ழைல ம்,	அதன்	 லம்	கிைடத்த
ஓய்ைவப்பயன்ப த்தி	ெமாழிப்ேபாைரப்பதி 	ெசய்வைத ம்	 றிப்பி கிறார்.	என்ன
ெபரிய	சிைற?	இ 	ஒ 	விஷயமா'	என	எவ க்ேக ம்	ேகள்வி	எழலாம்.	அதற் ம்
கைலஞர்	பதிலளித் 	வி கிறார்.	மக்கள்	தம்	பற்றி	என்ன	ேகள்விைய
எ ப் வார்கள்	என்பைத	 கித் 	அக்ேகள்விைய	தனக் த்	தாேன	ேகட் ,
பதிலளித் 	வி வதில்	கைலஞர்	ஒ 	மகத்தான		மனசாட்சி!
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சிைற	ெசல்வ 	மட் மல்ல	எச் ழலி ம்	கழகத்திற்காக,	ெகாள்ைகக்காகத்
தியாகத்திற் 	தயாராக	இ ப்பைத	உ திப்ப த் கிறார்.	
	
இைதக்	ெகாண் 	பார்த்தால்	‘ெநஞ் க் 	நீதி’	என்ற	தன்	 யசரிைதையக்	 ட
தன்	மனசாட்சி டனான	உைரயாடலாகேவ,	 ரண்பா க டனான	
ெசாற்ேபாராகேவ	நிகழ்த் ப்	பார்த்தி ப்பார்	ேபாலி க்கிற !
	
லின்	 தல்	நான் 	பக்கங்கள்	கைலஞரின்	ைகெய த்தில்	அப்ப ேய

தரப்பட் ள்ள	 .	நமக் ம்	க தம்	எ தப்பட்ட	தின	த் க் மான	அைர	 ற்றாண்
இைடெவளி	காணாமல்	ேபாய்	இந்தி	எதிர்ப் க்	காலத் ள்	நாம்	ஐக்கியமாக	இந்த
உத்தி	உத கிற .	ெமாத்தம்	ஏ 	அத்தியாயங்களாக	 ல்	பிரிக்கப்பட் க்கிற .
	
த்தகத்ைத	விமர்சிக் ம்,	மதிப் ைர	ெசய்வைத	விட		அைவயடக்கத் டன்
த்தகம்	ேப ம்	க த் க்கைள	அதாவ 	இந்தித்	திணிப் க் 	எதிரான
கைலஞரின்	ேபாராட்டத்ைத	சற்ேற	 க்கமாக	 ற	நிைனக்கிேறன்.
	
*
	
1937	 தேல	தமிழகத்தில்	இந்தி	ஆதிக்க	எதிர்ப் க்	 ரல்கள்	 வங்கி	விட்டன.
ெபரியார்	தான்	விைத.	ஆனால்	1950களின்	ேபா தான்	இந்தி	ஆதிக்கத்தின்
விைள கைள	அ த்தமாக	எ த் ைரத் 	பலமான	எதிர்ப்ைபப்	பரவலாய்க்
ைகயில்	எ த் ள்ளனர்.	14	மாநில	ெமாழிக ம்	சம	உரிைம ள்ள	நாட் ல்	ஒ
ெமாழி	மட் ம்	ஆட்சி	ெமாழி	என்ப 	பிற	ெமாழிகைள	பின் க் 	தள்ளி	அம்ெமாழி
சார்ந்த	மக்களின்	ெதாழில்,	ச க	 ன்ேனற்றங்கைள	பின் க் த்	தள் ம்	ெசயல்
என்பைத ம்,	14	ெமாழிகைள ேம	ஆட்சி	ெமாழியாக்க	ேவண் ம்	என் ம்
அ வைர	அகில	உலைக ம்	எளிதாய்த்	ெதாடர் 	ெகாள்ள	உதவிய		ஆங்கிலத்ைதத்
ெதாடர் ெமாழியாக	அறிவிக்க	ேவண் ம்	என் ம்	ேகாரிக்ைக	ைவத் ள்ளனர்.
	
சம்பத் க் 	ேந 	அளித்த	க த	உத்தரவாதத்ைத	ஒட் 	ேபாராட்டங்கள்
அடங்கியி க்கின்றன.	அதற் 	மாறாக	ப்	பின்னர்	பாரா மன்றத்தில்	ஆட்சி
ெமாழிச்சட்டம்	நிைறேவற் ம்	தீர்மானம்	வந்த	ேபா 	கைலஞர்,	ராஜாஜி,	சம்பத்
ஆகிேயார்	இந்தி	ஆட்சி	ெமாழியாவதற் 	எதிராக	ெபா க் ட்டத்தில்
ேப கிறார்கள்.	சம்பத்	தனியாக	சி ேபாராட்டம்	ஒன்ைற	நடத் கிறார்.
ஆட்சியைமப் ச்	சட்டத்தின்	17ம்	பக்கத்ைத	ெகா த்த	 யன்றைதத்	ெதாடர்ந்



சம்பத்	ைக 	ெசய்யப்பட் 	ம நாள்	வி தைல	ஆகிறார்.	அ த்த	சில	மாதங்களில்
காங்கிரசில்	இைணந் 	வி கிறார்	சம்பத்.	“அவர 	ேபாராட்டம்	அந்த	அளவில்

ந் 	வி கிற ”	என	அவர்	கட்சி	மாறியைதக்	ேகலியாகக்	 றிப்பி கிறார்
கைலஞர்.	சிைறயில்	வா ம்	ேபா ம்	தன் ைடய		எ த்தில்	அந்த	வாட்டெமல்லாம்
ெகாஞ்ச ம்	ெதன்படாமல்	பார்த் க்	ெகாள்கிறார்.
	
பின்	ெசன்ைனக்	கடற்கைரயில்	மாெப ம்	ெபா க் ட்டம்	 ட்டப்பட் 	நாவலர்
ெந ஞ்ெசழியன்,	கைலஞர்	ேபான்றவர்கள்	மக்க க் 	“ஏன்	இந்தி	ெமாழி	ஆட்சி
ெமாழியாவைத	எதிர்க்கிேறாம்?”	என	விளக்கமாக	எ த் க்	 கின்றனர்.
அக் ட்டத்தில்	அண்ணா	விரக்தி டன்	ேபசியதாக	 றிப்பி கிறார்.	ெதாடர்ந்
கைலஞைர	இந்தித்	திணிப் 	ேபாராட்டங்க க் த்	தைலவராகக்	கழகம்
தீர்மானிக்கிற .	மாதந்ேதா ம்	கழக	அன்பர்கள்	ஒவ்ெவா 	ப திையத்	ேதர்
ெசய் 	ேபாராட்டம்	நடத் கின்றனர்.
	
இந்நிைலயில்	ஜனவரி	26,	1965ல்	இந்தி	ஆட்சி	ெமாழியாக	பட்டம்	 ட் க்
ெகாள்ளப்	ேபாவதாக	அரசாங்க	அறிவிப் ம்	வந் 	விட்ட .	இதற் 	ேம ம்
எங்கனம்	ெபா த் 	ேபாவ ?	ஜனவரி	26ம்	நாைள	 க்க	நாளாக	அறிவிக்க
ேபாராட்டத்	தைலவராக	கைலஞர்	ஆேலாசைன	 கிறார்.	கழகத்திற் ள்ேளேய
ட	எதிர்ப் கள்	வ கின்றன.	கைலஞர்	விளக்கமளிக்கிறார்:	“���

�����������	�������	�����	������
�������������	����������	�������	���������
�����	���������	�����������	�������	������
����������	����	������	�����	�������
���������	���	�����	���������	����
����������.”	
	
பிள்ைள	–	ேதசம்;	தைல	-	 யர 	தினம்;	கனி	-	இந்தி	ஆட்சி	ெமாழி	உத்தர ;
தந்ைதஅம் 	எறிதல்	-
ேபாராட்டம்.	உதாரணம்	என்ப 	ஒ 	விஷயத்ைத	விளக் ம்	வழிகளில்	ஒன்றல்ல;
ஒேர	வழி	அ 	தான்	என	யாேரா	ெசான்ன 	நிைன க் 	வ கிற .	எவ்வள
அழகாகத்	தன்	கற்பைன	வளத்தா ம்	ெமாழித்	திறத்தா ம்	எளிய	மக்க க் ம்
ரிவ 	ேபால்	ேபாராட்டத்தின்	ேநாக்கத்ைத ம்	ேபாராட	ேவண் ய	அற	வழிைய ம்
ெதளி ப த்தி	விட்டார்	கைலஞர்!	எ தத்	ெதரிந்த	தைலவன்	இரண் 	மடங்
பலம்	ெகாண்டவனாகி	வி கிறான்.	எ த ம்	ேபச ம்	ெதரிந்தவன்	 ன் 	மடங்
பலம்	ெப கிறான்.	அந்த	வைகயில்	கைலஞர்	என்ற	ஒற்ைற	மனிதர்	 ன்
தைலவர்க க் ச்	சமம்.	தி க	ஏன்	ஐம்ப 	ஆண் களாய்	அவைரத்	தைலவராய்
ைவத்தி ந்த 	என்பதற் 	இைத	விடச்	சான் 	ேதைவயில்ைல.



	
ஆனால்	அவர 	இந்த	அற் தமான	விளக்கத்ைத ம்	மீறி	இ 	பற்றிப்	பல
சலசலப் கள்	எ கின்றன.	ெபரியாேர	 ட	ஆேவசமாக	இதைன	எதிர்க்கிறார்.
ன் 	1947ல்	 தந்திர	தினத்ைதேய	 க்க	நாளாக	அறிவிக் ம்ப 	 றிய	ெபரியார்
ட	இதைன	எதிர்த்தார்	என	ஆதங்கத்ைத	ெவளிப்ப த் கிறார்	கைலஞர்.

	
இந்த	 விைன	பிைழயா மா	என	தனக் த்தாேன	ேகள்வியாக ம்	ேகட் க்
ெகாள்கிறார்:	“1965	�����	26��	����	�����	��������
�������	�����������	�������������	��������.
���������	���	����	����������.	���	������
����������?	�������	����������	����
����������?	�������	����������	������
�������	������������;	����	����������
����������	������	��������	������	������?”.		
	
சட்டமன்றத்தில்	அன்ைறய	 தல்வர்	பக்தவத்சலம்	“ஜனவரி	26
ேபாரா பவர்க க் 	ேபாலீஸ்	பா காப் 	கிைடயா .	 க்க	நாளாக	க ப் க்	ெகா
ஏற் பவர்கைள	மக்கள்	பார்த் க்	ெகாள்வார்கள்”	என	பகிரங்க	மிரட்டல்
ெதானியில்	ேபச,	காங்கிரஸ்	கட்சியினர்	பல	 ட்டங்களில்	ஏசி	கைலஞைர
எச்சரிக்கிறார்கள்.	கட்சியின்	ெசயற் 	 ட்டத்தில்	தி கவினரிேலேய	சிலரின்
எதிர்ப்ைப ம்	மீறி	 யர 	நாைள	 க்க	நாளாக	அறிவிக் ம்	தீர்மானம்
நிைறேவ கிற .	அறவழியில்	க ப் க்ெகா ேயற் ம்	ேபாராட்டமாகேவ	கழகம்
திட்டமிட் ந்த .	ெபாறாைமக்காரர்	ேபாலீைஸ	 ண் 	விட,	ேபாலீஸும்	மிரட்ட,
எதிர்ப்பாளர்கள்	க ப் க்	ெகா 	காட் னால்	ைக	 ண் க்கப்ப ம்	என	எச்சரிக்ைக
வி க்க	,	அர ம்	“அவரவர்	இல்லங்களில்	க ப் க்	ெகா 	ஏற்றிக்	ெகாள் ங்கள்.
அ ம்	காவல்	 ைற	வந் 	அந்தக்	ெகா ைய	இறக்கி	விட்டால்	அைமதி	காக்க
ேவண் ம்”	என	உத்தரவிட்ட .	அந்நிைலயி ம்	 ட	கைலஞர்	பின்வாங்கவில்ைல.
	
அண்ணா ம்	தம்பிக் 	ஆதர .	சிலர்	‘ ரெசாலி’	கட் ைரகைளக்காட்
வன் ைறையத்	 ண் வதாக	 ற்றம்	சாட்ட,	ேபாலீஸ்	அ 	பற்றிக்	தைலைமயிடம்
ேகள்வி	எ ப்ப,	அப்ப 	எ ம்	எ தவில்ைலேய	என்ற	பதிைல ம்	தாண் ,
அண்ணாவின்	மனைதேய	சிலர்	சஞ்சலப்ப த்தியதாக		வ ந் கிறார்	கைலஞர்.
அவ்ேவைளயில்	 ரெசாலிையேய	நி த்தி	விடலாம்	என்ெறல்லாம்
ேதான்றியி க்கிற 	கைலஞ க் .
	
ெதாண்டன்,	தைலவைன	பற்றி	எத்தைகய	எண்ணம்	ெகாண் ப்பான்.	அவன
எண்ணத்திற் 	தக்கப 	நாம்	நடக்க	ேவண் ம்	என்ப ப்	பற்றி	ெதாடர்ந் 	அவர்



ம்	வைரயைற	/	வர்ணைன	அற் தமான :	“�������,	�����,	����
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����������	�����.”	ெதாண்டன்	எந்த	அளவில்	தைலவன்	மீ
நம்பிக்ைக	ைவத்தி க்கிறான்	என்பைத	மட் மல்ல	தைலவன்	என்பவன்	அந்த
நம்பிக்ைகைய	எப்ப க்	காக்க	ேவண் ம்	என்பைத ம்	உணர்த் கிறார்	கைலஞர்.
அப்ப த்தான்	அவர்	வாழ்ந் ம்	காட் ள்ளார்.	
	
தமிழகெமங் ம்	மாணவர்கள்	கல் ரிகைள	 றக்கணித் 	ஜனவரி	25	அன்
ேபரணி	ேமற்ெகாள்கின்றனர்.	ெசன்ைனயில்	 தலில்	ஆரம்பித்த	ேபரணிையத்
ெதாடர்ந் ,	ம ைரயில்	மாணவர்கள்	நடத்திய	அைமதிப்	ேபரணியில்	ெபா மக்கள்
ேபார்ைவயில்	வந்த	கலவரக்காரர்கள்	அரிவாள்	வீச்சில்	ஈ பட் 	மாணவர்கைள



ரத்தக்	காயமைடயச்	ெசய்கிறார்கள்.	ெவ ண்ட	மாணவர்கள்	ஆ ங்கட்சியின்
ேபனர்கள்,	பந்தல்கைளத்	தீ	ைவத் க்	ெகா த் கின்றனர்.	யாரா ம்	அடக்க

யாப்	ெப ம்சக்தியாக	மாணவர்பைட	திரள்கிற .
	
சிதம்பரம்	அண்ணாமைல	பல்கைலக்கழக		மாணவர்கள்	நடத்திய	ேபாராட்டத்தில்
ஒ 	மாணவர்	 ட் க்	ெகால்லப்ப கிறார்.	ஜனவரி	25	இர 	வி ந்தால்	இந்தி	ஆட்சி
ெமாழியாகி	வி ம்	என்ற	நிைலயில்	மனம்	ெவ த் 	தீக் ளிக்கிறார்	ெசன்ைனயில்
ஒ வர்.	ேபாராட்டத்ைத	அடக்க		கல் ரிகைள	 கிற 	அர .	மாணவர்கைளத்

ண் ய	தாகக்	கழகத்தினர்	மீ ம்,	கைலஞர்	மீ ம்	மி ந்த	விமர்சனங்க ம்
வன்ம ம்	எ ந்த	 .	ஆனால்	மாணவர்கேள	தம்	ெமாழிக் ம்	எதிர்காலத்திற் ம்
ஏற்ப ம்	ேபராபத்ைத	உணர்ந் 	ேபாராடத்	தைலபட்டனேர	அன்றி	இதில்	கழகத்தின்
பங் 	இல்ைல	என்கிறார்	கைலஞர்.	இதற் 	ேநர்	மாறாய்	பிரியாணிக்
ஆைசப்பட் ப்	ேபாராட	வந்தவர்கள்	என் 	மாணவர்	ேபாராட்டத்ைத	ெகாச்ைசப்
ப த்திய 	அர .	தைலவர்க க் ம்	சில்லைறக க் மான	இைடெவளி	இ ேவ.
தைலவன்	ெதாண்டைன	கம்பீரமாக	உணரச்	ெசய்வான்.	தைலைமப்
பண்பற்றவர்கேளா	மக்கைளத்	 ற்ற	மட் ேம	ெசய்வார்கள்.
	
வன் ைறயில்	சில	ேபாலீஸார்	உயிரிழக்கின்றனர்.	 ப்பாக்கிச் ட் ல்	60,	70
மாணவர்கள்	இறக்கின்றனர்.	இந்தித்	திணிப்ைப	எதிர்த் த்	தீக் ளிப்ேபார்
எண்ணிக்ைக ம்	ெப கிற .	தமிழகேம	பற்றி	எரிகிற .	மாநிலத்தின்	நிைலைய
ைகயாள	இயலாமல்	 தல்வர்	ரா வத்ைத	வரவைழக்கிறார்.	பிரதமர்	ெசன்ைன
வாெனாலியில்	மாணவர்க டன்	சமரசம்	ெசய்ய	உைரயாற் கிறார்.	அதில்
தி ப்திஎழாமல்	தமிழகத்ைதத்	ெதாடர்ந் 	கர்நாடகா,	ேகரளா	மாணவர்க ம்
கிளர்ச்சிையத்	 வங் கின்றனர்.	பிரதமர்	உைரயில்	 ணங்கிய	உண 	அைமச்சர்
சி.	 ப்ரமணியம்	பதவி	வில கிறார்.	அழேகச ம்	பதவிைய	 றக்கிறார்.
ெதாடர்ந் 	மாணவர்	ேபாராட்டம்	சற்ேற	அைமதிப்ப கிற .	ேவ வழியின்றி
தல்வர்	பக்தவத்சலம்	ஆங்கிலேம	ெதாடர்ந் 	ஆட்சி	ெமாழியாக	இ க்க

மத்தியில்	வலி த் ேவன்	என் 	 ைரக்கிறார்.		
	
வன் ைறகள்	கட் க் ள்	வந் 	விட்ட	ேபா ம்	அடக் ைறகள்	நிற்கவில்ைல.
ெபாய்	வழக் க ம்	தைட	உத்தர க ம்	நீ த்தி க்கிற .	வன் ைறகைள
எதிர்த் 	எ திய 	ேபாலேவ	அடக் ைற	பற்றி ம்	கைலஞர்	 ரெசாலியில்	சா
எ கிறார்.	ேகள்விக க் 	பதிலளிக்கவியலா	அர 	கைலஞர்	எ வைத
டக்கத்	தீர்மானிக்கிற .	பிப்ரவரி	16	இர 	கைலஞர்	வீட் க் 	வந்த	காவலர்கள்

நாைள	வர ள்ள	தைலயங்கத்ைதப்	பார்க்க	ேவண் ம்	எனக்	ேகட்கிறார்கள்.
“ ைறப்ப 	எ திக்	ேக ங்கள்,	காண்பிக்கிேறன்”	என்கிறார்	கைலஞர்.	கமிஷனர்
அ வலகத்திற் 	அைழத் ச்	ெசல்ல	ேவண் ம்	என	அைழக்கிறார்கள்.	என்ன



சட்டத்தில்,	என்ன	 ற்றத்திற்காக	அைழத் ச்	ெசல்கிறார்கள்	என	எ ம்
அறிவிக்கவில்ைல.	ப க்ைக டன்	கிளம்பி	ெசன் 	வி ய	வி ய	ேபாலீஸ்
பா காப்பில்	உறங் கிறார்.
	
ம நாள்	காைல	ேபாலீஸ்	லாரியில்	அைழத் ச்	ெசல்கிறார்கள்.	ஏற்கனேவ	இ ந்த
ெநஞ் 	வலி	நீண்ட	பயணத்தில்	அதிகமாகிற .	ம ைர	மத்தியச்	சிைறயில்
ைவத் 	சிகிச்ைச	த கிறார்கள்.	சிகிச்ைசக் 	டாக்டர்கள்	ேபா ம்	ஊசிையவிட
ேமாசமாக	அங் 	 ட்டம்	 ட்டமாக	வ ம்	 ட்ைடப் ச்சிகள்	ஊசி	ேபா வதாக
ெநஞ் 	வலியினிைடேய ம்	தன்	நைகச் ைவ	உணர்ைவ	இழக்காமல்
எண்ணியி க்கிறார்.
	
மீண் ம்	லாரிப்பயணம்.	ெநல்ைலயில்	மாஜிஸ் ேரட்	 ன் 	விசாரைண
நடக்ைகயில்தான்	பா காப் 	சட்டத்தின்	கீழ்	ைக 	ெசய் ள்ளைத	அறிகிறார்.
பாைளயங்ேகாட்ைட	தனிச்சிைறயில்	ெந நாட்களாகத்	திறக்காத	தனிச்சிைற
பிரி 	கைலஞ க்காகத்	திறக்கப்பட் 	 த்தம்	ெசய்யப்ப கிற .	30	அைற
ெகாண்ட	அப்பிரிவில்	எந்த	அைறயி ம்	ைகதிகள்	இல்ைல.	அச்சிைற	வளாகம்

க்கேவ	கைலஞர்	மட் ேம.	தனிைம.	ேபச் த்	 ைணக் 	மட் மல்ல,	எங்ேகா
மனிதர்கள்	ேப வைதக் டக்	ேகட்க	 யாத	தனிைம.	அச் ழலில்	வலிேயா
கழகத்	ெதாண்டர்க க் 	அவர்	எ ம்	மடல்தான்	‘ெமாழிப்ேபாரில்	ஓர்	களம்!’
	
வன் ைறைய	சிறப்பாக	அடக்கியதாக	 தல்வர்	பக்தவச்சலம்	காங்கிரசாரா ம்
மத்திய	அரசா ம்	பாராட்டப்ப கிறார்.	ஆனால்	கழகத்தினர்	பலர்	மீ ம்	பாய்ந்த
பா காப் 	சட்டம்	 றித் 	கண் ப்பவர்	யா மில்ைல.	எதிர்க்கட்சித்	தைலவராக
நாவலர்	 ட	கண்டன	அறிக்ைக	ஏ ம்	ெவளியிடவில்ைல	என்பைத	வ த்தத் டன்
பதி 	ெசய்கிறார்	கைலஞர்.	(“�����	�������	����	�������
��������	�����	������?	���������.	�����
��������	���	�����	������	����������	���	���
������.”)	
	
பல ம்	இ 	பற்றி	 ச் 	விடாத	நிைலயில்	அண்ணா	நாடா மன்ற	மாநிலங்களைவ
ட்டத்தில்	“பா காப் 	சட்டம்	என்ப 	நாட் ன்	பா க்காப் க்கான	சட்டமா	அல்ல

காங்கிரசின்	பா காப் க்கான	சட்டமா?”	என	வினவி	கைலஞ க் 	ஆதரவாக
நீண்ட	உைர	ஆற் கிறார்.	சில	நாட்கள்	கழித் 	அண்ணா	கைலஞைர	சந்திக்க
பாைளயங்ேகாட்ைட	சிைறக் 	வ கிறார்.	அன் 	மாைல	ெபா க் ட்டத்தில்
“எல்லா ம்	 வ 	ேபால்	 தல்வர்	க ணாநிதிைய	தனிச்சிைறயில்	அைடத்
தனிைமப்ப த் மள 	ெகா ைமக்காரர்	இல்ைல.	பல	பாம் க ம்	பல்லிக ம்
ைணக் 	இ க்கின்றன”	என	பக யாக	 கிறார்	அண்ணா.	ேம ம்	சில



நாட்க க் 	பின்	கைலஞர்	சிைறயிலி ந் 	வி தைல	ஆகிறார்!
	
*
	
வ வில்	க தம்	என்றா ம்	இஃ 	ஒ 	வரலா .	( ரெசாலியின்	உபதைலப்ேப
“இன்ைறய	ெசய்தி	நாைளய	வரலா ”	என்றி ப்பைத	இங் 	ஒப் 	ேநாக்கலாம்.)
எண்ணற்ற	உயிர்த்	தியாகங்க க் 	பின்	நடந்தவற்ைற	அறிவ	 	நம்	கடைம.
இன்ைறய	நாட்கைளப்	ேபாலல்லாமல்	அன்ைறய	அரசியல்	தியாகம்,	ேபாராட்டம்
எனக்	க ைமயான	பாைதைய	கடந்தி க்கிற .	மாணவர்கள்	ச க	வைலதளக்
வல்க டன்	நில்லாமல்	களமிறங்கிப்	ேபாரா 	இ க்கிறார்கள்.	தைலவர்க ம்

இன் 	ேபால்	சிைற	தண்டைன	என்ற ம்	ெநஞ் வலி	கண் 	ம த் வமைனயில்
சகல	வசதிக டன்	ப த் க்	ெகாள்ள	வாய்ப்பில்ைல.
	
கவனிக்க	ேவண் ய	இன்ெனா 	விஷயம்	இன் 	ேபால்	அன் 	சிைற	என்ப
ெசா ம்	இல்ைல.	62	நாட்கள்	சிைறவாசம்.	அ ம்	தனி	ெகாட்ட 	என்ப
சாதாரண	விஷயமல்ல.	கைலஞர்	சிைற	ெசன்ற 	மட் மல்ல,	பல ம்	உயிர்த்தியாகம்
ெசய்ேத	இப்ேபார்	நடந் ள்ள .	இைத	இந்தி	எதிர்ப்பாகேவா	ஆதிக்க
எதிர்ப்பாகேவா	மட் மின்றி	சிந்தித்தால்	தமிழ்	ெபரிய	ஆபத்தில்	இ ந்
காப்பாற்றப்பட்ட ம்	 ரி ம்.
	
இப்ப யான		வரலா கள்	அறியப்பட	மட் மல்ல;	அ க்க 	நிைன 	ெகாள்ளப்பட ம்
ேவண் ம்.	அ த்த	தைல ைறக் க்	கடத்தப்பட ம்	ேவண் ம்.	கைலஞர்
இந் லின்	வழி	அைதத்தான்	ெசய்தி க்கிறார்!
	
***
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திராவிட	இயக்க	இலக்கியங்கள்	 றித் 	ெபா வாக	ஒ 	க த்
ன்ைவக்கப்ப கிற .	வறட்சியான	பிரச்சாரப்	பிரதிகள்	அைவ;	அவற்றில்

கைலத்தன்ைமேயா	இலக்கிய	 ட்பேமா	இல்ைல	என்பேத	அ .	இைத	 ற்றி ம்
ம க்கேவா	 ற்றி ம்	ஆதரிக்கேவா	நான்	வி ம்பவில்ைல.
	
1930களில்	ெபரியாரின்	 யமரியாைத	இயக்கம்	தமிழில்	சில	 திய	சிந்தைனகைள
விைத	ெதளித்த .	ெபரியார்	கம் னிஸ்ட்	கட்சியின்	அறிக்ைகைய	தமி க்
அறி கப்ப த்தினார்.	ெபரியார்	இயக்க	ஏ களில்	அப்ேபா தான்	ெபண்ணியம்
றித் 	எ தப்பட்டன.

	
அறிஞர்	அண்ணா	திராவிட	இயக்கத்தின்	 யமரியாைதச்	சிந்தைனகைள
உணர்ச்சிப்	ேபாக் க் 	அவர்	மைடமாற்றினார்.	அவ ைடய	நாடகங்கள்
உணர்ச்சிமயமானைவ.	ஆனால்	திைரப்பட	வசனத்தில்	கைலஞர்	அண்ணாைவ
மிஞ் கிறார்	என்பேத	என்	பார்ைவ.	சி கைதகளி ம்	அண்ணாைவ	கைலஞர்	பல
இடங்களில்	விஞ் கிறார்	என்ேற	நிைனக்கிேறன்.	ஆனால்	அண்ணாவின்
சி கைதகள்	அள க் 	 ட	கைலஞரின்	சி கைதகள்	ஏன்
கவனிக்கப்படவில்ைல	என்ப 	 க்கியமான	ேகள்வி.	இக்ேகள்விக்கான	பதிலாக
ெபரிய	கட் ைரேய	எ தலாம்.	ஏெனனில்	திராவிட	இயக்கத்	தைலவர்களில்
கைலஞ க் 	 ன் ம்,	பின் ம்	தமிழ்ேமல்	தீராக்	காதல்	ெகாண் 	எ திக்
வித்த	தைலவர்	ேவெறா வர்	இல்ைல!

	
ேதாராயமாக	அவ ைடய	எ த்தாக்கங்கைள	எண்ணிக்ைகயாக்கிப்	பார்க்கலாம்.
75க் ம்	ேமற்பட்ட	திைரப்படங்க க் 	கைத,	திைரக்கைத,	வசனம்
எ தியி க்கிறார்.	20	நாடகங்கள்,	15	நாவல்கள்,	200க் ம்	ேமற்பட்ட	கவிைதகள்
எ தி ள்ளார்.	7000க் ம்	ேமற்பட்ட	க தங்கள்,	ேகள்வி	-	பதில்கள்,	பத்திரிக்ைகத்
தைலயங்கள்.	இைவ	தவிர	கணக்கில்	வராத	பைடப் களின்	எண்ணிக்ைகக்
கணக்கில்ைல!
	
70	ஆண் கள்	அரசியல்	வாழ்வில்	இ திவைர	 க டேன	இ ந்த	கைலஞர்	கைல



–	இலக்கியம்	-	இதழியல்	 ைறயி ம்	கைடசிவைர	ெதாடர்ச்சியாக
இ ந்தி க்கிறார்.	அவர்	வாழ்வின்	கணிசமான	ப திகள்	தமிழ்ப்	ேபச்சால்	ஆன ;
தமிழ்	எ த் க்களால்	ஆன .	இந்த	அளவற்ற	 க க் ள்	அவ ைடய	சி கைத
கம்	கவனிக்கப்	படாமல்	ேபாயிற் 	என்பேத	என 	கணிப் !	ஏெனனில்

இத் ைண	 ைறகளில்,	இத்தைண	ஆண் கள்	ெதாடர்ச்சியாக	ெசயலாற்றிய
சாதைன	 ரிந்த	ஒ 	அரசியல்	தைலவர்	இந்திய	அளவில்	மட் ம்	அல்ல்	-	உலக
அளவிேலேய	இல்ைல	என்பேத	உண்ைம!
	
கைலஞரின்	சி கைதகள்	 றித் 	எ த்தாளர்	பிரபஞ்சன்	இப்ப க்
றிப்பி கிறார்:	“ஒ 	க த் ,	சிந்தைன,	அ பவத்ைதச்	ச கம்	சார்ந்

ெவளிப்ப த்தேவ	சி கைத	வ வத்ைத	எ க்கிறார்,	அல்லாமல்	க த்தற்ற	ச க
உணர்வற்ற	ஒ 	சி கைதையக்	 ட	அவர்	எ தியதில்ைல.”	இ 	ஓர்
எ த்தாள க் ப்	ெப ைம.
	
கைல	கைலக்காகேவ,	கைல	மக்க க்காகேவ	எ ம்	இ வைகப்பைடப் களில்
கைலஞரின்	சி கைதகள்	இரண்டாம்	வைகையச்	சார்ந்தைவ.	திராவிட	இயக்கம்
என்ப 	ச க,	ெபா ளாதார,	அரசியல்	வி தைல	இயக்கம்.	அதன்	க த் கைள
ெவளிப்ப த்த	கைலஞர்	ேதர்ந்ெத த்த	வ வங்களில்	ஒன் தாம்	சி கைத.
கைலஞரின்	எ த் பாணி	என்ப 	எ ைக	ேமாைன	அழ மிக்க	உைரவீச் .	அ
அவரின்	எல்லா	எ த் வைகயி ம்	ெவளிப்ப வைத	நாம்	பார்க்க	 ம்.
அவ ைடய	கைத	ெமாழிைய,	சி வர்க் க்	கைத றல்	ேபான்ற	தட்ைடயான
கைதயாடல்	ெமாழி	என	நவீன	விமர்சகர்கள்	சிலர்	விமர்சிக்கின்றனர்.
	
மாக்சிம்	கார்க்கியின்	‘தாய்’	 தினத்ைதத்	த வி	கவிைத	நைடயில்	கைலஞர்
எ திய	‘தாய்	காவியம்’	பற்றி	ெஜயேமாகன்	இப்ப 	ஒ 	விமர்சனத்ைத	 ன்
ைவத்தார்:	“இ 	தான்	வாழ்க்ைக	உண்ைம	என் 	நம்பைவக் ம்	பிரமிப்ைபத்
தந்த 	மாக்சிம்	கார்க்கியின்	‘தாய்’	நாவல்.	ஆனால்	க ணாநிதியின்	எ த்தில்
உண்ைம	உணர் கள்	 ட	ெபாய்யாகி	வி கின்றன!”
	
ஆனால்	அவ ைடய	பல	சி கைதகளில்	உள்ளீடாக	உள்ள	விளிம் 	நிைல	மக்களின்
வாழ் ப்	பா கள்	சாதாரண	மனிதர்களின்	 யரங்கள்	ேபான்ற	பின்நவீனத் வக்

கைள	எந்த	விமர்சக ம்	ேப வதில்ைல.
‘ ப்ைபத்	ெதாட் ’	என்ற	ஒ 	சி கைதைய	இதற் 	உதாரணமாகச்	ெசால்லலாம்.
	
ஒ 	 ப்ைபத்	ெதாட் 	தன்	கைதையக்	 வ 	ேபான்ற	கைத	வ வம்.	அதன்
ரலிேலேய	கைத	ேப ம்.	 ப்ைபத்	ெதாட் ையச்	 ற்றிச்	 ழ ம்	சாதாரண

மனிதர்க ம்,	அவலங்க ேம	கைத.	இ தியாக	ஒ 	ெபண்	ஒ



ழந்ைதையத் க்கிக்	ெகாண் 	வந் 	யா மறியாமல்	 ப்ைபத்	ெதாட் யில்
ேபாட் 	விட் 	ேவகமாக	ெவளிேய வாள்.	“நீங்கள்	இைழக் ம்	 ற்றங்க க்
என்ைனக்	 ற்றவாளி	ஆக்கலாமா	மனிதர்கேள?”	என	இ தியாக	 ப்ைபத்ெதாட்
ெப ச் டன்	ஆதங்கப்ப ம்.	இக்கைத	ெவளிவந்த	காலக்கட்டத்தில்
'இல்லஸ்ட்ேரட்டட்'	ஆங்கில	இதழில்	அதற் 	ஒ 	சிறப்பான	விமர்சனம்
ெவளியான .
	

		
	
வ.ேவ. .	அய்யரின்	‘ ளத்தாங்கைர	அரசமரம்’,	 ந்தர	ராமசாமியின்	‘ஒ
ளியமரத்தின்	கைத’	ேபான்ற	அஃறிைணயின்	 ரலாக	விரி ம்	 ப்ைபத்	ெதாட் ,
பல	அவலங்கைளப்	பற்றிப்	ேப கிற .	இ தியாக	’ ப்ைபத்ெதாட் க்	 ழந்ைத’
எ ம்	 யர்	மி ந்த	ஒ 	ச க	அவலத்தில்	 கிற .
	
எனக் ப்	பி த்த	கைலஞரின்	சி கைதகளில்	 க்கியமான ,	‘அணில்	 ஞ் ’.
1992-ஆம்	ஆண் ல்	உலைகக்	 க்கிய	இந்தியாவின்	மிகப்ெப ம்	மதெவறிச்
ெசயலான	பாபர்	ம தி	இ ப் 	எ ம்	 ன்பியல்	நிகழ்ைவ	 ன்னி த்தி	அவர்



எ திய	சி கைத.	ஒ 	இஸ்லாமிய	சி வன்,	ஒ 	அணில் ஞ் 	என் ம்	இரண்
க்கிய	கதாபாத்திரங்கள்	வழிேய	‘மதங்கள்	மனிதமனங்கைளப்
ண்ப த்தலாமா’	என் ம்	ெப ச்சின்	ேகள்விைய	உணர்ச்சி	வசப்படாமல்
வாசிப்ேபாரின்	மனங்களில்	எ ப்பியி ப்பார்.
	
ஒ 	‘அணில் ஞ் ’	அதன்	 ட் லி ந் 	தவறிவி கிற .	அைத	ஒ 	இஸ்லாமிய
சி வன்	வீட் ற் 	எ த் 	வ கிறான்.	ராம டன்	ெதாடர் ைடய	அணில்	தன்
வீட் க் ள்	வளர்ந்தால்	அ 	மதப்	பிரச்சைனயாக	உ ெவ க் ம்	என	அஞ் ம்
சி வனின்	தந்ைத,	ேசாகமாகச்	ெசல் ம்	சி வைன	ஆராவ த	அய்யங்கார்
எ ம்	பிராமணர்	சந்திக்கிறார்.	அவன்	ைகயில்	உள்ள	அணில் ஞ்ைசக்	கண்
பதட்டத்ைத	உ வாக் கிறார்.	அங் 	வ ம்	சி வனின்	தந்ைதக் ம்	அவ க் ம்
ஏற்ப ம்	வாக் வாதம்	இஸ்லாமிய	-	இந் மத	உரசலாக	மா கிற .	சி வன்
இ தியாக	அணில் ஞ்ைச,	 	இ க் ம்	மரத்த யில்	வி கிறான்.	ஒ 	க
வந் 	அணில்	 ஞ்ைசக்	ெகாத்திக்	ெகாண் 	ேபாவ டன்	கைத	 கிற .	இதில்
அணில்	 ஞ் 	‘மனிதர்கள்’,	க 	‘மதெவறி’	என் ம்	உ வகத்ைத
ெவளிப்ப த்தி	இ ப்பார்.	ஒ 	நிஜ	அணிைலத்	ேத ,	இக்கைதையப்	படமாக்க
நான்	அைலந்த 	 வாரசியமான	கைத.
	
’சங்கிலிச்சாமியார்’	என் ம்	கைத	ேபாலிச்	சாமியார்களிடம்	அப்பாவி	மக்கள்	எப்ப
காலம்ேதா ம்	ஏமா கிறார்கள்	என்பைதப்	பற்றிய .	கைத	ேத 	கடற்கைரயில்
நடக் ம்	எ த்தாளர்	ஏகைலவ க் 	கிைடக் ம்	ஒ 	 யரமான	கைத	 றித்த
சி கைத	‘எ த்தாளர்	ஏகைலவன்’.	இன் ம்	சில	கைதகைளச்	 க்கமாக:
’கண்ணடக்கம்’	சி கைத	கட ள்	ம ப் 	க த் ைவக்	ெகாண்ட .	‘நதி ர்
நந்தியப்பன்’	க தவ வ	சி கைத.	 ராணத் க் 	எதிராகப்	ேப வ 	‘நளாயினி’.
இந்தி	எதிர்ப் க்	களம்	ெகாண்ட 	‘சந்தனக்	கிண்ணம்’.	இந் த் வம்
காந்திய கைள	பலிவாங்கிய	பின்னனியில்	உ வான 	காந்தி	ேதசம்.
	
1945-ல்	ெவளிவந்த	‘கிழவன்	கன ’	கைலஞரின்	 தல்	சி கைதத்	ெதா ப் .
அ த் 	1953-ல்	நா ம்	நாக ம்	1956-ல்	 ய்ைம,	கைலஞர்	‘க ணாநிதியின்
சி கைதகள்’	என் ம்	ெதா ப் 	1971-ம்	ஆண் ல்	ெவளிவந்த .	அதன்பிற
சி கைத	 ங்கா	என்ற	ஒ 	ெதா ப் 	வந்த .	கைலஞரின்	சி கைதகள்	இ
வைர	ெசம்ைமயான	 ல்வ வம்	அைடயவில்ைல.	அவ ைடய	
சி கைதகைள ம்	ெசம்பதிப்பாக	ெகாண் 	வ வ 	காலத்தின்	கட்டாயம்.
200க் ம்	ேமற்பட்ட	சி கைதகைள	கைலஞர்	எ தியி ப்பதாக	பிரபஞ்சன்
ேபான்ேறார்	த ம்	தகவல்களிலி ந் 	அறிய	 கிற .	(அவரின்	சி கைதகைள

ம்படத்	ெதாடராக	எ த்த	ேபா 	 ப்ப 	கைதகள்	வைர	ப த் 	அதில்	24
கைதகைள	ேதர்ந்ெத த்தி ந்ேதன்.)	



	
கைலஞரின்	சி கைதகள்	பற்றி	பல்ேவ 	விமர்சனங்கள்	உள்ளன.	ஆனால்
அவற்ைற	 ன்னி த்தி,	தன்	சி கைதகைள	அவர்	எ தவில்ைல.	தன்	எல்லா
கைல	இலக்கிய	வ வங்களி ம்	ஒேர	மாதிரியான	ெகாள்ைககைளத்தான்
இயல்பாகேவ	ெகாண் ந்தார்.	ஓர்	எ த்தாள ம்	அவ ைடய		எ த் க்க ம்
எப்ப 	இ க்கேவண் ம்	என	தான்	சார்ந்த	திராவிட	இயக்கக்	ெகாள்ைககேளா
தன 	பைடப் கைள ம்	ேசர்த் 	ஒ 	 ட் க்	ெகாள்ைகைய	ெகாண் ந்தார்.
அ தான்	அவ ைடய	சி கைத	பைடப் களின்	உ வ ம்	உள்ளடக்க ம்.	இைத
அவரின்	எ த் க்களிேலேய	ெசால்வ 	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.
	
‘எ த்தாளர்	ஏகைலவன்’	என்ற	கைலஞரின்	சி கைதயில்	கைடசிப்	ப திேய	அ .
“�������	�������	������	����������������
��������������	��������?	�����
����������������	�������������	���	�������
��������	����������?”	ஒட் ெமாத்த	திராவிட	இயக்கப்
பைடப் களின்	ெகாள்ைகச்	சார ம்	இ ேவ	என்பைத	நாம்	அறிய	 ம்.	கைல	–
இலக்கியம்	என்ப 	மக்க க்காக,	ச தாயத் க்காக!	கைலஞரின்
சி கைதக ம்	அத்தைக	ெகாள்ைகப்	ேபாக்ைகேய	ெகாண் ந்தன	என்ப
கண் !	
	
*
	
ேஜாசியக்கிளி	சீட் க்கட் லி ந் 	ஒ 	சீட்ைட	எ ப்ப ேபால்,	என்	 லகத்தில்,
எப்ேபாேத ம்	நான்	 ல்	அ க் களிலி ந் 	எேதா	ஒன்ைற	எ ப்ப ண் .	அப்ப
ஒ ைற	–	ஒ 	நள்ளிரவில்	என்	ைககளில்	சிக்கிய	 ல்	‘கைலஞரின்
சி கைதகள்‘.	அதற் 	 ன்	நான்	கைலஞரின்	சி கைதகைள	வாசித்ததில்ைல.
ஒன்றிரண் 	சி கைதகைள	வாசித்ேதன்.	அப்ேபா 	எனக் ள்	ெபாறி	தட் ய .
கைலஞரின்	கைதகைளக்	 ம்படத்ெதாடராக	உ வாக்கினால்	என்ன?
‘கைலஞரின்	கைதேநரம்’	என	அப்ேபாேத	தைலப் ம்உதித்த .
	
உடேன	களத்தில்	இறங்கிேனன்.	கைலஞரின்	‘எ த்தாளன்	ஏகைலவன்’	என்ற
சி கைதக் 	திைரக்கைத	வ வம்	அைமத்ேதன்.	அதில்	உள்ள	உைரயாடல்கைளேய
சி சி 	மாற்றங்க டன்	வசனமாக்கிேனன்.	ம நாேள	கைலஞைரச்	சந்தித்ேதன்.
இங் 	ஒ 	சி 	‘Cut	to’	ெசல்வ 	ெபா த்தமாக	இ க் ம்.
	
என்	தந்ைத	கவிஞர்	வய ர்	சண் க ம்	கைலஞ ம்	தி வா ர்	பள்ளியில்
வ ப் 	ேதாழர்கள்.	அவ்ைவைகயில்	அவ டன்	அவ்வப்ேபா 	பழக்க ண் .



அவர 	பரிந் ைரயால்	சிலகாலம்	சன்	ெதாைலக்காட்சியில்	நிகழ்ச்சி
தயாரிப்பாளராக	பணி ரிந் ள்ேளன்.	2000-ல்	அப்பாவின்	 ல்கைள,	தமிழறிஞர்
ல்கள்	நாட் டைம	திட்டத்தின்	கீழ்	அவர்	நாட் டைம	ெசய்வதற் 	வழி

வ த்தார்.
	
அதற் 	பின்	இந்த	சந்திப் .	கைலஞரின்	கைதேநரம்	ெதாடர்	திட்டம்	பற்றி	அவரிடம்
விளக்கிேனன்.	உடேனேய,	நான்	ெகாண் 	ெசன்ற	திைரக்கைதப்	பிரதிைய
வாங்கிப்	ெபா ைம டன்	வாசித்தார்.	அவ க் 	அவரின்	சி கைதகள்	 ம்படத்
ெதாடராக	உ வாக் ம்	க த் 	பி த் ப்	ேபாயிற் .		
	
“எனக் 	வசனம்	எ த	ேநரம்	இல்லாமல்	ேபானால்	என்ன	ெசய்வ ?”		
	
“நீங்கள்	ஏற்கனேவ	சி கைதகளில்	எ தி ள்ள	உைரயாடல்	ேபா ம்,	 திதாக
எ த	ேவண்டாம்!”
	
“ந கர்கள்	யார்?”
	
“சினிமா	ந கர்கள்,	சீரியல்	ந கர்கள்	இல்ைல,	எல்ேலா ம்	 கங்கள்.	உங்கள்
கைதகளின்	கதாப்பாத்திரங்கள்	உயிர்ப் டன்	வ வார்கள்	அ 	மட் ம்	உ தி!”
	
மகிழ்ச்சி டன்	சம்மதித்தார்.		
	
ம நாேள	கைலஞர்	ெதாைலக்காட்சி	அ வலகத்திலி ந் 	எனக் 	அைழப் .
அப்ேபாைதய	நிர்வாக	இயக் னர்	தி .ரேமஷ்	பிரபா டன்	ெதாடர்	பற்றிய	ஒப்பந்த
ேபச் 	வார்த்ைதகள்	இனிேத	 ந்தன.
	
24	கைதகைள	 தல்கட்டம்	ெதாடராக	எ ப்ப 	எனக்	ைகெய த்தாகி	நான்
கைதகைள	ேதர்ந்ெத த் 	ஸ்கிரிப்ட்,	ெஷட் ல்,	ந கர்கள்	ேதர் ,	தைலப் 	பாடல்
ஒலிப்பதி 	என	பரபரப்பாக	பணிகள்	ெதாடர்ந்தன.
	
'எ த்தாளர்	ஏகைலவன்'	என்ற	சி கைதைய	ைபலட்	எபிேசாடாக	எ த்ேதன்.	அ
ஒ 	எ த்தாளைரப்	பற்றிய	கைத.	அச் 	அசலில்	எ த்தாளர்	ெஜயகாந்தனின்
ேதாற்றத்ைதக்	ெகாண்ட	என்	நண்பர்	எ த்தாளர்	தஞ்சா ர்	கவிராயைர	அதில்
ந க்க	ைவத்ேதன்.	ெமரீனா	கடற்கைரயில்	நடந்த	படப்பி ப்பில்,	அவர்	எ த்தாளர்
ெஜயகாந்தன்	என் 	நிைனத் 	ஆட்ேடாகிராப்	வாங்க	வந்த 	 வாரஸ்யமான
சம்பவம்.		



	
தல்	எபிேசாட்ைட	கைலஞர்	பார்த்தார்.	“நன்றாக	இ க்கிற .	பணிகைளத்

ெதாடர்!”	எனப்	பணித்தார்.
	
அ த்த	கைத	‘ ப்ைபத்	ெதாட் ’.	இங்ேக	 க்கியமான	ஒன்ைறக்	 றிப்பிட
ேவண் ம்.	நான்	இந்த	ெதாடர்	எண்ணத்ைத	ெசயலாக் ம்ேபாேத	எனக் ள்	ஒ

	எ த் க்	ெகாண்ேடன்.	இ 	வழைமயாக	ெதாைலக்காட்சிகளில்	வ ம்
ெதாடர்	நாடகமல்ல!		ஒவ்ெவா 	சி கைதைய ம்	அதன்	கைலத்தன்ைம
ைறயாத	ஒ 	 ம்படமாக	உ வாக்க	ேவண் ம்	என் 	எனக் ள்	உ தி

எ த் க்	ெகாண்ேடன்.		
	
' ப்ைபத்	ெதாட் 'ைய	ஒ 	உ வகக்கைதயாய்	கைலஞர்	எ தி	இ ந்தார்.	அதன்
ரலில்	கைத	விரி ம்.	நா ம்	அைதப்	பின்பற்றிேய	திைரக்கைத	அைமத்ேதன்.
ப்ைபத்	ெதாட் 	ேபசத்	ெதாடங் ம்.	சம்பவங்கள்	ஒவ்ெவான்றாக	விரி ம்.	நான்

அக்கைதயில்	மனநலம்	பாதிக்கப்பட்ட	ஒ 	இைளஞன்	கதாப்பாத்திரத்ைத
உ வாக்கிேனன்.	க்ைளமாக்ஸில்	ஒ 	ஆ ம்	-	ெபண் ம்	ெசய் ம்	 ைறயற்ற
பாலியல்	தவறால்	ஒ 	 ழந்ைதைய	 ப்ைபத்	ெதாட் யில்	ேபாட் 	அநாைதயாக் ம்
காட்சிக் ப்	பின்	மனநலம்	பாதிக்கப்பட்ட	இைளஞன்	அந்தக்	 ழந்ைதைய,
ப்ைபத்	ெதாட் யிலி ந் 	எ த் 	நான்	உன்ைன	வளர்க்கப்	ேபாேறன்,	ப க்க

ைவக்கப்	ேபாேறன்,	ெபரிய	ஆளாக்கப்ேபாேறன்	என	ேதாளில்	சாய்த் க்	ெகாண்
நடப்பேதா 	அந்த	வார	 ம்படத்ைத	 த்தி ப்ேபன்.	அந்த	மாற்றத்ைத ம்
பாராட் 	மகிந்தார்	கைலஞர்.
	
உற்சாகத்ேதா 	அ த்த	கைதக் ப்	பயணித்ேதன்.
	
ன்றாவ 	கைதயாக	நான்	படமாக்க	 ற்பட்ட	'அணில்	 ஞ் '	சி கைத	எனக்

ெப ம்	சவாலாக	அைமந்த .	நாய்,	 ைன,	ஆ ,	மா 	ேபான்றைவகைள
சினிமாவில்	ந க்க	ைவத் 	விடலாம்.	அவற்ைற	சினிமா க்ெகன	வளர்த் 	பழக்கி
ைவத்தி ப்பார்கள்.	ஆனால்	ஒ 	அணிைல	வீட் ல்	வளர்ப்பேத	க னம்.		
	
C.G.	அணிைல	உ வாக்கி	எபிேசாைட	எ க்க	ேசனலின்	பட்ெஜட்	அ மதி
ம த்த .	எப்ப ேயா	எபிேசாட்	பட்ெஜட் க் ள்	அக்கைதைய	எ த் க்	ெகா க்க
ேவண் ய 	உங்கள்	ெபா ப் 	என் 	ெசால்லிவிட்ட 	ேசனல்	நிர்வாகம்.	மீண் ம்
மீண் ம்	கைதைய	வாசித் ,	மீண் ம்	 ைளையக்	கசக்கிக்	ெகாண் ந்ேதன்.
	
ஒ 	 க் 	வந்ேதன்	இ தியாக!	“ேத 	கிைடக் ம்!”	என	உள்மனதில்	ஒ



அசரீரி	ஒலித்த .	யார்	வீட் லாவ 	அணில்	வளர்க்கிறார்களா	எனத்	ேத
அைலந்ேதன்.	என்	மைனவி	ஒ பக்கம்,	மகள்	ஒ 	பக்கம்,	உதவி	இயக் நர்கள்
ஒ பக்கம்	'அணில்	 ஞ் '	கைதக்கான	அணில்	ந கைரத்	ேத ய	ைலந்ேதாம்.	
	
நீண்ட	ேதட க் ப்	பின்	சட்ெடன	ஒ 	சி 	ெவளிச்சம்	ெதன்பட்ட .	என்	மகள்
ேநசிகாவின்	பரதநாட் ய	வ ப் த்	ேதாழி	அம் தா	வீட் க் 	எதிர்	வீட் ல்	ஓர்
அணில்	வளர்ப்பதாக	அறிந் 	ஓ ேனன்.	அவர்கள்	வீட் ல்	ஜன்னல்	வழிேய	வந்
எல்ேலாரின்	ைககளி ம்	ேதாள்களி ம்	விைளயா ,	உண 	உண் 	ஜாலியாக
அவர்கள்	வீட் க் ள்	 ற்றித்	திரிந்த 	அந்த		அணில்!	அவர்களிடம்	எங்களின்
நிைல	விளக்கி,	அணி க் 	ஒ 	 ண் 	வாங்கிக்	ெகா த் ,	அந்த	வீட் ப்
ைபயனின்	பா காப் ப்	பணி டன்	ம நாள்	தி ப்ேபா ரில்	'அணில்	 ஞ் '

ம்படப்	படப்பி ப் 	ஏற்பா கைள	இ தி	ெசய்ேதன்.	அணில்	வளர்ப் 	வீட் ப்
ைபயனின்	ைகக க் ம்,	படத்தில்	ந த்த	என்	நண்பர்	காந்தியின்	மகன்	ரிஷிகரன்
ைகக க் ம்,	அந்த	அணிைல	மிகக்	கவனமாக	மாற்றி	மாற்றி,	மி ந்த
எச்சரிக்ைக டன்	படமாக்கி	 த்ேதன்.	
	
படத்ெதா ப் க் ப்	பின்	பார்த்தேபா 	'அணில்	 ஞ் '	கைத	மிக	இயல்பாக
வந்தி ந்த .	அணில்	ேத 	அைலந்த	அைலச்சலின்	கைளப் 	அைதப்
பார்க் ம்ேபா 	உற்சாகமாக	மாறிய !	அந்த	எபிேசாைடப்	பார்த்த	கைலஞர்	அேத
உற்சாகத்ேதா ம்,	ஆச்சர்யத்ேதா ம்	என்ைனப்	பாராட் னார்.	4வதாக	'சங்கிலிச்
சாமியார்'	கைத ம்	படமாக்கப்பட்ட .	கைலஞர்	'ஒளிபரப்ைபத்	ெதாடங்கலாம்!'	என
அ மதி	அளித்தார்.
	
அதன்	பிற 	நடந்த	எதிர்பாராத	சம்பவங்கைள	விவரித்தால்	அ 	ஒ 	ெமகாசீரியல்
திைரக்கைத	ேபால	விரி ம்.	கைலஞைர	பார்க்க	அ மதி	ம க்கப்பட்ேடன்.
பல ைற	 யன் ம்	கைலஞர்	 வியிலி ந் 	சரியான	பதிலில்ைல.	பல	 யற்சிகள்
ெசய்ேதன்.	கைலஞர்	இ க் ம்வைர	அவர்	வி ம்பி,	ஒத் ைழப் 	நல்கிய	இந்தத்
ெதாடரின்	ஒளிபரப் 	ைக டவில்ைல.	காரணம்	அவரில்ைல	என்ற	காரணம்	மட் ம்
நானறிேவன்.	ேவ 	காரணங்கள்	அறிேயன்!	‘ராஜ மாரி'யில்	ெதாடங்கிய	'கைத-
வசனம்'	என் ம்	கைலஞரின்	திைரப்பயணம்	'கைலஞரின்	கைதேநரம்;	ெதாடரில்
தான்	நிைறவைடந்த .	
	
மைறக்கப்பட்ட	ெபாக்கிஷங்கைள	காலேம	மீண் ம்	என்றாவ 	ெவளிக்
ெகாண ம்!	இந்த	கைலப்	பைடப்பின்	ெவளிப்பாட்ைட ம்	நான்	அப்ப ேய
எதிர்ேநாக்கி	இ க்கிேறன்.	நான்	நம் ம்	கட ேளா,	கைலஞர்	நம்பிய	காலேமா
இைத	ஒளிபரப் ம்	அந்த	ெவளிச்ச	நா க்காகக்	காத்தி க்கிேறன்!	



	
***
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ெமாத்தம்	 ன் 	படங்கள்	-	பராசக்தி,	பணம்,	ஒேர	ரத்தம்.	 ன் ேம	கைலஞர்
க ணாநிதி	திைரக்கைத,	வசனம்	எ தியைவ.	பராசக்தி	1952ல்	ெவளியான .
பணம்,	1952ம்	ஆண் 	 சம்பரில்.	ஒேர	ரத்தம்	1987ல்.
	
க ணாநிதி	எ திய	திைரப்பட	வசனங்களில்	ச கம்	பற்றிய	ெதறிப் 	அதிகம்
என்ற	சிலாகிப்ைபக்	ேகள்விப்பட் ப்ேபாம்.	நாடக	பாணி,	பிரச்சார	பாணி	என்
பலர்	அைத	விமர்சிப்ப ண் .	அப்ப ப்பட்ட	திைரக்கைத	மற் ம்	வசனங்களின்	வழி
தனக் ம்,	தன்	இயக்கத் க் ம்	ஓர்	அைடயாளத்ைத	உ வாக்கி,	பின்	இந்திய
அரசியலிேலேய	 க்கியமானெதா 	ஆ ைமயாய்	மாறி,	இப்ேபா 	அவர்
மைறந் விட்ட	இந்தத்	த ணத்தில்	அவர்	படங்கைள	மீண் ம்	பார்க்கிேறன்.	ஆம்,
க ணாநிதி	கைலஞர்தான்!
	
ச கத்தின்	இயங் விைச	கைல.	எல்லாக்	கைலக ம்	ஏேதா	ஒ 	வைகயில்
மக்கைளப்	பிரதிபலித்ேத	உ வம்	ெகாள்கின்றன.	மக்கைளப்	பிரதிபலிக்ைகயில்
மட் ம்தான்	கைல	என்ற	உ வத்ைதேய	கைல	ெப கிற .	 ைகயில்	வைரந்த
ஓவியம்தான்	 தல்	மனித	வரலா .	அந்த	ஓவியத்தில்	மிைக	இ க் ம்.
மைறெபா ள்	இ க் ம்.	ந க்கம்	இ க் ம்.	ப திகள்	அழிந் ம்	இ க் ம்.
எல்லாவற்ைற ம்	தாண் 	அங் 	வாழ்ந்த	மனிதனின்	அகம்	ஓவியத் க் ள்
ஒளிந்தி க் ம்.
	
ஒ 	காலத்ைதய	ச கத்தின்	அகத்ைத	பிரதிபலிப்பவன்	நிச்சயமாக	ஏேதாெவா
ேநாக்கத் க்காக	மட் ம்தான்	ெசய்கிறான்.	அந்த	ேநாக்கம்	அ த்த
தைல ைறக் 	ேசதி	கடத் வதாக	இ க்கலாம்.	மக்க க்கான	அறி த்தலாக
இ க்கலாம்.	எதிர்காலத் க்கான	 ச்	சிந்தைனயாக	இ க்கலாம்.	எ வாக
இ ந்தா ம்	அந்த	ேநாக்கம்,	பைடப்பவைன	மிகப்ெப ம்	காலச்சக்கரத்தின்
க்கிய	கண்ணியாக	இ த்தி	ைவக்கிற .	காலத்ைத	 ன்	 கிப்பதா ம்

மக்க க்கான	தீர்க்கதரிசனத்ைத	த வதா ம்	எல்லா	காலத் ச்	ச கங்களி ம்,
பைடப்பவன்	நீங்கா	இடம்	ெபற் 	வி கிறான்.	அச்ச கங்கேளா 	ஏேதா	ஒ
காலத்தில்	உட்கார்ந் 	ெகாண் 	அவன்	உைரயா கிறான்.	ேகள்வி



ேகட் க்ெகாண்ேட	இ க்கிறான்.
	
இந்தியச்ச கத்ைத	ெபா த்தவைர	ச கங்க க் ம்	தைலைமக க் ம்	எந்தக்
காலத்தி ம்	பற்றாக் ைற	இ ந்தேத	இல்ைல.	மக்கைளக்	ைகயா ம்
தைலைமகள்,	பல்வைக	உத்திகைள ம்	பயன்ப த்திேய	வந்தி க்கின்றன.
தைலைமக் த்	ேதைவயான	ஓர்ைமைய	உத்திகள்	உ வாக்கினேவா	இல்ைலேயா
அதிகபட்ச	பிரிவிைனகைள ம்	ெந ங்கிட	 யாத	ஏற்றத்தாழ் கைள ம்
ஆதிக்கத்ைத ம்	 ரண்டைல ம்	 றரீதியாக	மட் மின்றி	அகரீதியாக ேம
உ வாக்கி	ைவத்தி க்கின்றன.
	
ெகாந்தளிப் 	நிைறந்த	கடலில்	பயணிப்பவ க் 	கலங்கைர	விளக்கேம	 ைண.
விளக்கத்தின்	உயரத்ைதக்	 ைற	 ற	 யா .	கட க் 	ந ேவ	அைலகளால்
வீழ்த்தப்பட் க்	ெகாண் ப்பவ க் 	மட் ம்தான்,	விளக்கம்	ெகாண் ள்ள
உயரத்தின்	அ ைம	ெதரி ம்.	கைரயில்	நிற்பவ க் 	அல்ல.	ச க	ரீதியாக,
சாதிகளாக,	வழிபா 	ரீதியாக,	வர்க்க	ரீதியாக,	பாலின	ரீதியாக	பிள கேளா
இன் ேம	ெகாந்தளித் க்	ெகாண் க் ம்	இந்தியச்ச கத்தில்	க ணாநிதி
உயர்த்திய	திைரக்கைத	-	வசனம்	என் ம்	கலங்கைர	விளக்கம்	மிக ம்
அவசியமான ;	அழித்திட	 யாத ம்	 ட.
	
க ணாநிதி	மைறந்த	அன் ,	நான்	ெசால்லி,	ேதாழி	ஒ வர்	‘பராசக்தி’	படத்ைத
பார்த்தார்.	அவர்	90களின்	பிற்ப தியில்	பிறந்தவர்.	படம்	ேப ம்	பர்மாைவ	பற்றிேயா
இரண்டாம்	உலகப்ேபார்	பற்றிேயா	எள்ளள ம்	ெதரிந்திராதவர்.	படம்	பார்த் 	 த்த
பிற 	 ந்தகவல்	அ ப்பி	இ ந்தார்.	“Evlo	guts	venum	apove	apdi	padam
eduka!”.	தமிைழ	ஆங்கிலத்தில்	உள்ளிட் 	தகவல்	அ ப் ம்	தைல ைறையச்
ேசர்ந்த	ெபண்!	படம்	ெவளியான	காலத்தில்	அவர்	அப்பா	 ட	பிறந்தி க்க	மாட்டார்.
ஆனால்	அவரிட ம்	க ணாநிதி	ேப கிறார்.	ஏெனனில்,	இன் 	அவர்	பார்க் ம்,
ேகட் ம்	எல்லா ம்	படத்தில்	இ க்கிற .
	
‘பராசக்தி’	படம்	என்ற ம்	நமக் 	சிவாஜிதான்	ஞாபகம்	வ வார்.	நீதிமன்றக்
காட்சி	ஞாபகம்வ ம்.	சிவாஜி	என்ற	மகத்தான	ந கைன	கண்ெட த்த
‘பராசக்தி’	படம்தான்	என்றா ம்,	அதன்	கைத	சிவாஜிையப்	பற்றிய 	அல்ல.
‘கல்யாணி’	என்ற	ெபண்	கதாபாத்திரத்ைத	பற்றிய .	ஆணாதிக்க ம்	அதற்
ைண	ேபா ம்	 ேராகித ம்	எப்ப 	கல்யாணி	என்ற	ெபண்ைண	 ன் த்தி

விரட் கிற 	என்ப தான்	கைத.
	



		
	
தங்ைக	கல்யாணியின்	தி மணத் க் 	பர்மாவிலி ந் 	அண்ணன்	 ணேசகரன்
கப்பலில்	கிளம் கிறான்.	ேபாரால்	பயணம்	தைடப கிற .	சில	மாதங்க க் ப்	பின்
மீண் ம்	பயணம்	ெதாடங்கி,	தமிழ்நாட் க் 	அண்ணன்	வ வ	தற் ள்,
கல்யாணிக் க்	 ழந்ைத	பிறந் வி கிற .	கணவன்	விபத்தில்	மரிக்கிறான்.
அப்பா ம்	இறக்கிறார்.	கல்யாணி	ந த்ெத வில்	நிற்கிறாள்.	வந்த	இடத்தில்
அண்ணனின்	பணெமல்லாம்	தி 	ேபாகிற .	தங்ைகையத்	ேத 	அைலகிறான்.
வாழ்வாதாரத் க்காகத்	தி கிறான்.	கி க்கனாக	ந க்கிறான்.	தங்ைகையக்
கண்ட	பிற ம்	தான்	தான்	அண்ணன்	என	ெசால்ல	 யாத	 ழல்.	அவனிடம்
ஈர்க்கப்ப ம்	விமலா	அவன்	கைத	விசாரிக்கிறாள்.	நடந்தவற்ைறச்	ெசால்கிறான்.
அவள்	காதலிக்கத்	ெதாடங் ைகயில்,	தங்ைகையத்	ேத ச்	ெசன் வி கிறான்.
வாழ	வழியின்றி	கல்யாணி	 ழந்ைதையக்	ெகான் 	வி கிறாள்.	ேபாலீஸ்
பி க்கிற .	 ம்பம்	ேசர்ந்ததா	இல்ைலயா	என்ப 	மிச்சக்கைத.
	
இந்தக்	கைதக் ள்	எங்ேக ம்	 ரட்சி	ேபசிட	 மா?	அக்மார்க்	 த்திைர
த்தப்பட்ட	 ம்பக்கைத!	இன்ைறய	ஹரியிடம்	சிக்கியி ந்தால்,	இந்த	கைத



என்னவாகி	இ க் ெமன	ேயாசித் 	பா ங்கள்.	படம்	ெவளியாகி	சில
மாதங்களிேல	மறந் 	ேபாயி ப்ேபாம்.	கிட்டத்தட்ட	66	வ டங்கள்	ஆகி ம்
‘பராசக்தி’ைய	ேபசிக்	ெகாண் க்கிேறாம்.	காரணம்,	படத் க் ள்
ேபசப்பட் க் ம்	ச கநீதி	அரசியல்!
	
‘பராசக்தி’	படம்	ெவளியான	ஒ 	மாத	காலத்திேலேய	‘பணம்’	படம்	ெவளியாகிற .
சிவாஜி,	பத்மினி,	என்.எஸ்.கி ஷ்ணன்	ந த்தி க்கிறார்கள்.	பத்மினிைய	சிவாஜி
மணக்கிறார்.	ேகட்ட	வரதட்சைணையப்	ெபண்	வீட் ல்	ெகா க்காததால்,
சிவாஜியிடம்	இ ந் 	பத்மினிையப்	பிரித் 	ெவளிேயற் கிறார்	சிவாஜியின்
தகப்பன்.	மன ைட ம்	ெபண்ணின்	தகப்பன்,	பணத் க்காக	அல்லா கிறார்.
கணவைனப்	பிரிந்த	ேசாகத்தில்	பத்மினி	வா கிறார்.	அவரின்	வாட்டம்	 ரிந்
ெபண்	பித்தனான	காவல் ைற	அதிகாரி	பணம்	ெகா க்க	 ன்வ கிறான்.
சிவாஜியின்	தகப்பேனா	பத்மினியின்	நடத்ைதயில்	களங்கம்	கற்பித் ,	ேவ
இடத்தில்	சிவாஜிக் 	மணம்	 த் 	ைவக்கிறார்.	இரண்டாவ 	ெபண்
தனக்ெகா 	காதல்	இ ப்பதாக	ெசால்ல,	சிவாஜி	ெவளிேயறி	வி கிறார்.
பத்மினிைய	பிரிந்த	வா கிறார்.	மகைள	கடத்தி	ைவத்தி க் ம்	இன்ஸ்ெபக்டரின்
சதி	 ரிந் ,	பத்மினியின்	தகப்பன்	சண்ைட	ேபா கிறார்.	இன்ஸ்ெபக்டர்	அவைரக்
ெகான் 	வி கிறார்.	பழி	சிவாஜி	மீ 	வி கிற .	தம்பதிகள்	ேசர்ந்தார்களா
என்ப 	மீதிக்கைத.
	
மீண் ம்	ஒ 	 ம்பக்கைத	தான்.	இதில்	தன் ைடய	கம் னிசச்	சிந்தைனைய
ெவளிப்ப த்தி	இ க் ம்	கைலஞர்,	திராவிட	அரசியைல ம்	கிட்டத்தட்ட
ெவளிப்பைடயாக	ேபசி	இ க்கிறார்.	மனிதனின்	வாழ்வில்,	உணர் க க் ம்	 ட
விலங் கைள	 ட் ம்	வல்லைம	பணத் க் 	உள்ள .	எல்லா ைடய	வாழ்வின்
க்கிய	 கைள	எ ப்பதற் 	பணம்	அ ப்பைடயாக	பார்க்கப்ப வதன்

பின்னணியில்	ஓர்	அரசியல்	இ க்கிற .	க ணாநிதி	அைதத்தான்	இப்படத்தில்
அ த்தமாகப்	ேபசி	இ க்கிறார்.
	
ேவதங்கைள	எல்லாம்	தாண் ய	அறம்	ேப ம்	 த்தகம்	இ க்கிறெதன	ெசால்லி
என்.எஸ்.கி ஷ்ணன்	ஒ 	 த்தகம்	காண்பிப்பார்.	தி க் றள்!	ஒ 	காட்சியில்,
உைரயாடல்	நடந் ெகாண் க் ம்.	பின்னால்	அவ்விடத் க்கான	ெபயர்ப்	பலைக
இ க் ம்.	தி க் றள்	 ன்னணி	கழகம்.	தி க!
	
’ஒேர	ரத்தம்’	படத்ைத	இதிலி ந் 	35	வ டங்க க் 	பிற 	கைலஞர்	எ தி
இ க்கிறார்.	காலம்	நிைறய	மாறியி க்கிற .	நிைறயப்	 	பிரச்சிைனகள்!
கைலஞ ம்	காலத் க்ேகற்ப	படத்தில்	ச கநீதி	ேப கிறார்.	‘ஒேர	ரத்தம்’	படத்ைத
கிட்டத்தட்ட	அந்தக்	காலத் 	‘காலா’	என	ெசால்லலாம்.	பா.ரஞ்சித்	ஒ 	நிகழ்வில்



கைலஞைர	பற்றி	ேப ைகயில்	இப்படத்ைத	சிலாகித்தி ந்தார்.	ஆம்,	படத்தில்
சாதிதான்	பிரச்சிைன.
	
அைசவம்	சாப்பிடாத	ஓர்	ஊர்ப்	ெபரியவரின்	மகன்	நாயகன்	கார்த்திக்.	 ற்ேபாக்
ேப பவர்.	அவ க் 	ஒ 	தங்ைக.	சீதா!	வரதட்சைண	ெகா ப்பதில்ைல	என்ற
ெகாள்ைக	ெகாண் க் ம்	அப்பா,	மக க் 	வ ம்	வரன்கைள	எல்லாம்	தட் க்
கழித் க்	ெகாண்ேட	இ க்கிறார்.	ஒ க்கப்பட்ட	சாதிைய	ேசர்ந்த
பண்ைணயாளின்	மகன்	பாண் யன்.	அவ க் 	ஒ 	தங்ைக,	தம்பி.	தம்பியாக
நகரத்தில்	இ ந் 	வ பவர்	 .க.ஸ்டாலின்!	கார்த்திக் ம்	ஸ்டாலி ம்	இைணந்
ஊ க் ள்	இ க் ம்	சாதிய	பிரச்சிைனக் 	எதிராகக்	 ரல்	ெகா க்கிறார்கள்.
கார்த்திக்	க ப் 	சட்ைட,	ஸ்டாலின்	நீலச்சட்ைட!
	
ஊ க் ள்	இ க் ம்	 க்கைடக்காரர்	ராதாரவி	பிற்ப த்தப்பட்ட	சாதிைய
ேசர்ந்தவர்.	அவ டனான	வாக் வாதத்தில்	’பட் யலின	ெபண்ைணத்தான்
மணப்ேபன்’	என	கார்த்திக்	வாக் 	ெகா க்கிறார்.	ஸ்டாலினின்	தங்ைக ம்
கார்த்திக் ம்	காதலிக்கிறார்கள்.	விஷயம்	ெதரிந் 	கார்த்திக்கின்	அப்பா	அவைர
ெவளிேயற் கிறார்.	பட் யலின	சாதி	மக்கள்	தங்கியி க் ம்	இடத்தில்
கார்த்திக் ம்	வந் 	தங் கிறார்.	ஸ்டாலினின்	தங்ைகைய	கார்த்திக்	மணம்

க்கிறார்.	ராதாரவியின்	சாதீயத் க் 	எதிராக	 ரல்	ெகா த்ததில்	ஸ்டாலின்
ெகால்லப்ப கிறார்.	இவற் க்கிைடயில்,	தி மண	ஏக்கத்தில்	யா க் ம்
ெதரியாமல்,	பாண் யேனா 	சீதா	உற 	ெகாள்கிறார்.	கர்ப்பம்	ஆகிறார்.	தாய்
மேனாரமா க் 	உண்ைம	ெதரிய	வ கிற .	ேஜாதிட டன்	ேசர்ந் 	திட்டமிட் ,
ஊர்	ெபரியவ க் 	’ெதய்வக் ழந்ைத	ஒன் 	வாய்க் ம்’	என	ஆ டம்	ெசால்ல
ைவத் ,	அந்த	ெதய்வ	 ழந்ைதயாக	மகளின்	 ழந்ைதையேய	வீட் க் ள்	வரச்
ெசய் 	வி கிறார்.	இ 	ஏ ம்	ெதரியாமல்	மக க் 	கல்யாணம்	ேபசி
ஊர்ப்ெபரியவர்	 க்கிறார்.	விஷயம்	ெதரிைகயில்	என்ன	நடக்கிற 	என்ப
மீதிக்கைத.
	
ஆட்சியி ம்	இ ந் விட் ,	பின்	இத்தைகய	கைதைய	எ ப்பதற்
உண்ைமயிேலேய	அசாத்திய	 ணிச்ச ம்	ச கநீதியின்பால்	ெகாண்ட	தணியாப்
பற் ம்	இ க்க	ேவண் ம்.	ெகாஞ்சம்	அசந்தா ம்	“இதற் 	 ன்,	ஆட்சியில்
நீங்கள்தாேன	இ ந்தீர்கள்.	ஏன்	இவற்ைறச்	சரி	ெசய்யவில்ைல?”	என	ேகள்வி
எ ம்	வாய்ப் கள்	நிைறயேவ	ெகாண்ட	 ழல்	அ .	‘ஒேர	ரத்தம்’	படத்தில்,
மாறியி க் ம்	ச கத்தின்	பிரதிபலிப்ைப	அதிகம்	காணலாம்.	ஆனால்,	அந்த
மாற்றம்	சரியாக	ெசன்றைடயவில்ைல	என்ற	ஆத்மார்த்தமான	விமர்சனத்ைத ம்
கைலஞர்	ெவளிப்ப த்தி	இ ப்பார்.
	



ன் 	படங்களி ம்	அ ச்சரடாக	ஒ 	 க்கிய	ஒற் ைம	இ க்கிற .	ெபண்கள்!
	
“����������	�����	�������	������������.	��	���
���������!	���	������	����������,	����	����
�����������	��������	�������	����,	��������
������	��������	�������	��������������	��
�����������	����������?	�������	���	����
��������	�����,	���	������	�������������?”
	
“��������	�������	��������?	����	����	�����
��������������,	�����	�����	����������,
������	��������	������	�������������	�������
��������	������,	�����,	����	�������…	��������
�������	��������?”
	
“����	������������	������	���	������!”
	
“�����	����	���…”
	
“������	�������������!”
	
‘பராசக்தி’	படம்தான்.	இந்த	உைரயாடல்	நடப்ப 	 ணேசகர க் ம்	அவன்	காதலி
விமலா க் ம்	வாழ்க்ைகைய ம்	ச கத்ைத ம்	 ைற	 றிேய	வாழ்ந் 	வ ம்
ணேசகரனிடம்	அவன 	தவைற	எ த் 	ெசால்லி,	ச கத் க்காக	அவன்

சிந்திக்க	ேவண் ம்	என்ற	அறிைவ	வழங் வ 	ஒ 	ெபண்ேண.
	
பிரபலமான		நீதிமன்ற	வசனம்	எனக் ம்	பி க் ெமனி ம்	அைத ம்	தாண்
கைலஞர்	என்ைன	ஈர்த்த 	இந்த	வசனத்தால்தான்;	அ ம்	வசனத்ைத	ஒ
ெபண்	கதாபாத்திரம்	ேப வதாக	ைவத்ததால்தான்.
	
இம்மாதிரி	 ன் 	படங்களி ேம	ெபண்கள்	மிக	 க்கியமான	பங் 	வகிப்பார்கள்.
இன் ம்	ெசால்லப்	ேபானால்	 ன்றி ேம	கைத ேம	ெபண்கைள	 ற்றித்தான்
ழ ம்.	‘கல்யாணி’	பாத்திர ம்	‘விமலா’	பாத்திர ம்	‘பராசக்தி’	படத்தில்

என்றால்,	‘பணம்’	படத்தில்	பத்மினி	பாத்திர ம்	T.A.ம ரம்	பாத்திர ம்.	’ஒேர
ரத்தம்’	படத்தில்	சீதா	கதாபாத்திர ம்	அவர 	அம்மா	மேனாரமா	கதாபாத்திர ம்.
	
‘பணம்’	படத்தில்	என்.எஸ்.ேக.,	ம ரத் டன்	ேப ம்	காட்சி	ஒன் 	உண் .	அவைரக்



கல்யாணம்	ெசய் ெகாள்ள	வி ப்பம்	ெதரிவித் 	ேப ம்	என்.எஸ்.ேக.,
ஆண்க க்ேக	உரிய	சா ர்யத் டன்	உண்ைமகைள	எல்லாம்	ெசால்வதாகக்
காண்பித் க்	ெகாண் ,	ஒேர	ஒ 	தடைவ	ஒ 	ெபண் டன்	உற 	ெகாண்
விட்டதா’க	ெசால்வார்.	உடேன	ம ரம்	‘பிரச்சிைன	இல்ைல’	என	ெசால்லிவிட் ,
தா ம்	ஒ 	ஆ டன்	ஒேர	ஒ 	 ைற	உற 	ெகாண்ட	அர்த்தம்	ெதானிக்க
ேப வார்.	உடேன	என்.எஸ்.ேக.	 கம்	 ளித் 	வில வார்.	ெதாடர்ந்
‘ஆ க்ெகா 	நீதி,	ெபண் க்ெகா 	நீதி,	ஆ ேமா	ெசால்லய்யா’	என	பாடல்
வ ம்.	Male	Privilege	என்கிேறாேம,	அைத	அக்காலத்திேலேய
இ த் ைரத்தி க்கிறார்	கைலஞர்.
	
‘ஒேர	ரத்தம்’	படத்தில்	இன் ம்	ஒ 	ப 	ேமேல	ெசன் ,	தி மணம்	ம க்கப்ப ம்
ெபண் க் 	ஏற்ப ம்	கலவி	வி ப்பத்ைத	சீதாவின்	கதாபாத்திரத்ைத	ைவத் ப்
ேபச	ைவத்தி ப்பார்.	மணமாகா 	சீதா க் ப்	பிறக் ம்	 ழந்ைதைய	சாதிெவறி
பி த்த	தகப்பனிடம்	மைறக்க	மேனாரமா	எ ம்	ெபண்தான்	உத வார்.
	
சரியாகேவ	ெசால்வெதனில்,	‘பராசக்தி’	படக்	கைதைய	ஆண்களின்
உலகத் க் ள்	சிக்கிக்	ெகாள் ம்	ஒ 	ெபண்ைண	பற்றிய	கைத	என்ேற
ெசால்லலாம்.	ஆண்கள்	உலகம்	என்ப ,	கல்யாணியின்	அண்ணனான	ேகாைழ
ணேசகரனில்	ெதாடங்கி,	கல்யாணிைய	ப க்ைகக் 	அைழக் ம்

ஆண்கைள ம்	ேசர்த் ,	கைடசியில்	கல்யாணிையேய	 ற்றவாளியாக	நி த் ம்
நீதிபரிபாலனம்	வைரயிலான	ெமாத்த ேம.
	
“�����������������,	��������������������
����	����	����������,	������	����
�����������������	������,	�����	����	������
�����������	��������	���������.	��������
���������,	���������������	�����
�������������������,	���������	����	��������
������������	���������	���	�������
�����������	������	������	�������������	����,
�����	��������������	���	������������	����
���	��������”
	
’ஒேர	ரத்தம்’	படத்தில்	இப்ப ெயா 	வசனம்	எ தி	இ க்கிறார்	கைலஞர்.
எத்தைன	உண்ைம!	ெதாடர்ந் 	விவசாயிகள்	ஊரில்	இ ந் 	விவசாயம்	பார்க்க
ேவண் ம்	என	ஒ 	கதாபாத்திரம்	ேபச,	பதி க் ,
“������������,	�������	������������



���������	����������.	������	���	��������,
�����	������	���	��������…	����	����	�������
�����	���	�����	���������	��������”	என	வசனம்
ைவத்தி ப்பார்.	இந்த	வசனம்	எந்த	அரசியல்	சித்தாந்தத்ைத	 றிக்கிற 	என
விளக்க	ேதைவயில்லாத	அள க் 	பட்டவர்த்தனமாக	இ க்கிற .	திராவிடம்
ேப கிற	அேத	ேநரம்	கம் னிசம்	ேப வைத	நி த்தாமல்	இ ந்தேதா
மட் மல்லாமல்,	அைத	அைடயாளப்ப த்த ம்	தவறாமல்	இ ந்தி க்கிறார்.	ேபாகிற
ேபாக்கில்,	விவசாயத்தின்	மீதான		பரவலான		வழிபாட் த்தன்ைமைய ம்
உைடக்கிறார்.	
	
படத்தில்	ஸ்டாலி ம்	கார்த்திக் ம்	ேபா ம்	சட்ைடகளின்	நிறங்கள்	க ப் ,	நீலம்,
சிவப் 	ஆகியைவேய!
	
கைலஞரின்	திைரக்கைத	பாணி ம்	அலாதியான	பாணிதான்.	Charles	Dickens,
Shakespeare	ேபான்ேறார்	பயன்ப த்திய	உத்திைய	தமிழில்	அறி கப்ப த்திய
கைலஞேர	என	ெசால்லலாம்.	ஆரம்பத்திேலேய	திைரக்கைதகளில்
கதாபாத்திரங்கைள	நி வி	வி வார்.	கைதயில்	ஏற்ப ம்	 தல்	தி ப்பத்தில்
ெமாத்த	கதாபாத்திரங்கைள ம்	சிதற ப்பார்.	கைதயின்	எல்லா	 ைலக க் ம்
கதாபாத்திரங்கள்	ெசன் 	வி ம்.	மீண் ம்	அைவ	ஒன் 	ேச மா	இல்ைலயா
என்பேத	திைரக்கைதயின்	 வாக	இ க் ம்.	ஒன் 	ேசர	 யன் 	அதிேலற்ப ம்
சிக்கல்கள்	 திய		பிரச்சிைன	ஏற்ப த் வேத	இரண்டாம்	தி ப்பமாக	இ க் ம்.	
	
நிைறயப்	கதாபாத்திரங்கள்	என்பதால்	எளிதாக	 ச் க ம்	கைதயின்	ேபாக்கில்
நிைறய	வி ம்.	 வாரஸ்யம்	கிைடத் வி ம்.	அதனாேலேய	இயல்பாக
காவியத்தன்ைம	படத் க் 	உ வாகிவி ம்.	ராமாயண,	மகாபாரதம்	மற் ம்
கிேரக்கத்தின்	இலியட்	ேபால்.	சி வயதில்	பார்த்த	Oliver	Twist	படம்தான்	எனக்
‘பராசக்தி’ைய	 தல்	தடைவ	பார்த்தேபா 	நிைன க் 	வந்த .	ெவ ம்
வசனங்களில்	மட் ெமன	இல்லாமல்	திைரக்கைத	அைமப்பி ேம	க ணாநிதி
வித்தகர்தான்.	 ராண,	இதிகாச	படங்கள்	ெவளிவந்த	காலத்தில்,
ச கப்படங்களில்	எ வெதன்ப 	கிட்டத்தட்ட	 தல்	 யற்சி.	அ 	சரியாக	வர	
ேவண் ம்	என்பதில்	கைலஞரின்	பிரயத்தன ம்	ேதர்ச்சி ம்	அவெர திய
படங்களில்	ெதளிவாகக்	காணலாம்.
	
“கைலஞர்	க ணாநிதி	எைத	ேப வார்	என்ப தான்	ெதரி ேம,	படங்களின்
வசனங்களில்	அவர்	ேபசிய	அேத	விஷயங்கைள	தி ம்ப	எ த் க்	காட்ட
ேவண் மா?”	என	ேகட்கலாம்.	ஆம்,	நிச்சயமாக	எ த் க்	காட்ட	ேவண் ம்.



கைலஞர்	எவற்ைறப்	ேப வார்,	எந்தச்	சித்தாந்தங்களின்பால்	ஈர்ப் 	ெகாண் ந்தார்
என்பைவெயல்லாம்	ெதரிந் ேம	இன் 	நம்	கண்	 ன்னால்	அைவ	திரிக்கப்பட் க்
ெகாண் க்கின்றன.	ஆகேவ	நிச்சயமாகத்	தி ம்ப	ேபச	ேவண் ம்.	அவ ம்
அைதத்தாேன	ெசய்தி க்கிறார்.	தி ம்ப	தி ம்ப	ெபரியார்,	மார்க்ஸ்,	அம்ேபத்கர்,
அண்ணா	என் தான்	ேபசி	இ க்கிறார்.	அதனால்தாேன	அவர்கைள	நம்	ச க
அைமப் க் ள்	ஓரள க்ேக ம்	நைட ைறப்ப த்த ம்	அவரால்

ந்தி க்கிற .	
	
இந்தியச்ச கம்	அதன்	இயல்பிேலேய	ஆதிக்கத்ைத ம்	 ரண்டைல ம்	சாதி
மதங்களின்	வழியாக	மக்களின்	அகநிைலயில்	விைதக்கவல்ல .	அதற்கான
அ த்தளம்	மிக	வ வாக	இந்திய	பார்ப்பன,	பனியா	 ம்பலால்	பல	 றாண் களாக
ேபாடப்பட் க்கிற .	அ 	சாதி,	மதம்	தாண் ய	ஒற் ைமையக்	 ைலக் ம்.
ேபதங்கைள	வ ப்ப த் ம்.	தமிைழ	பலவீனப்ப த் ம்.	ெபண்கைள	ேம ம்	ேம ம்
ஆணாதிக்க	சட்டகத் க் ள்	ேநராகேவா	மைற கமாகேவா	உட்ப த்திக்
ெகாண்ேட	இ க் ம்.	ஏைழகைள	அதிகமாக்கிக்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.
ெதாழிலாளிகைள	 ரண் க்	ெகாண்ேட	இ க் ம்.
	
வன் ணர்வின்	தைலநகர்	தில்லி!	ஒ க்கப்பட்ேடாரின்	 ரல்	இன் ேம	ஏறாத
அம்பலம்.	மனித	உரிைம	ேபாராளிகளின்	உயிர்	பறிப் .	ேவகமாக
பார்ப்பனமயமாக்கப்ப ம்	தமிழ்நா !	ஆம்,	இன் ம்	நடந் 	ெகாண் தான்
இ க்கிற .	எனேவதான்	ேதாழியால்	‘பராசக்தி’	படத் டன்	ெதாடர் ெகாள்ள

ந்த .	ஆதலால்தான்	கைலஞரின்	மைற க் 	அத்தைன	ேகா 	இைளேயார்
பட்டாளம்	 	கண்ணீர்	ெசாரிந்த .	ெபரியா ம்,	அம்ேபத்க ம்,	அண்ணா ம்,
கைலஞ ம்	எைத	எதிர்த் 	ேபாரா னார்கேள	அ 	வந்ேத	விட்ட .	நாம்
என்னெவல்லாம்	ஆகக் டா 	என	வி ம்பினார்கேளா	அ வாகெவல்லாம்
மாறிக்ெகாண் 	இ க்கிேறாம்.	நம்	கரங்களாேலேய	ெகால்லப்பட	ேவண் ெமன
ச கநீதியின்	க த் 	நம்	ைககளில்	திணிக்கப்ப கிற .	இச்ச கம்	ேப ம்
ஒ க் ைற	மற் ம்	 ரண்ட க் 	எதிராக	வசனம்	எ தியவர்	கைலஞர்.
அதனாேலேய	அவர்	காலத் க் ம்	நிற்கிறார்.	அவர 	வசனங்கள்	பார்ப்பனீயத்தின்
ஆணி	ேவைர	அைசத் 	பார்ப்பைவ.	 ங்கக் றின்,	இந்தியச்	ச க	நீதிக்கான
வசனத்ைத	எ தியவர்	கைலஞர்	க ணாநிதி.	ஆதிக்கத் க் 	எதிரான	இந்திய
அரசியலின்	வசனேம	க ணாநிதி!
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ஆம்,	காலத்தால்	நிைலத்திட்ட	கைலஞர்தான்	க ணாநிதி!
	
***
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ைமயாக	எ த் 	ெதாடர்பாக	மட் ேம	கைலஞரிடம்	ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட	ஒேர

ேநர்காணல்	நவம்பர்	1992	‘ பமங்களா’வில்	ெவளியான தான்	என
நிைனக்கிேறன்.	(நன்றி:	‘ பமங்களா’	-	http://www.subamangala.in/)		
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1976ல்	வள் வர்	ேகாட்டம்	திறக்கப்பட்ட	ேபா 	 ரெசாலியில்	கைலஞர்
உடன்பிறப் க க் 	எ திய	க தம்.	ெமாழியின்	மீதான	அவர 	பற்ைற ம்	ஆட்சி
பலத்ைத	அதற் ப்	பயன்ப த்திக்	ெகாண்டைத ம்	அைதத்	தன்	எ த் வ	ன்ைம
லம்	மக்க க் த்	ெதரியப்ப த் வைத ம்	இந்த	க்	க தம்	காட் கிற .
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ெபான்னர்	-	சங்கர்	நாவ க் 	கைலஞர்	எ திய	 ன் ைர ம்	 ைர ம்.
நாட் ப்	பாடல்கள்	மற் ம்	வரலாற் 	 ல்களிலிலி ந் 	 றிப்பிட்ட		பிரேதசம்	மற் ம்
அதன்	மக்கள்	சார்ந்தெதா 	சரித்திர		நாவைல	உண்டாக் ம்	அவர
ேவட்ைகக் ம்	வித்ைதக் ம்	இ 	உதாரணம்.	(நன்றி:
https://tamilcomicsulagam.blogspot.com/)	
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